
CEMAT REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: CEMAT REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: WÓLCZYŃSKA 133, 01-919 WARSZAWA

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6420Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 1180006541
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000037149

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Spółka została zawiązana na czas nieograniczony.
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe.
Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy kalendarzowych.
Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej oraz zostały 
powierzone do prowadzenia wyspecjalizowanej firmie świadczącej usługi rachunkowości.
Sprawy rachunkowe i podatkowe firmy prowadzone są przez:
Biuro Rachunkowe AccOUT Sp. z o.o. sp.k.
02-786 Warszawa, ul.Rosoła 44 lok.uż. 5
KRS 0000403618
NIP: 951-235-15-52
REGON: 145897897

Wartości niematerialne i prawne
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Za wartości niematerialne i prawne przyjęto nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów 
trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o 
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.

Koszty prac rozwojowych
Spółka kapitalizuje koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych na własne 
potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:
- produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac 
rozwojowych wiarygodnie określone,
- techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych 
produktów lub stosowaniu technologii,
- koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze 
sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o 
umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu 
ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają 
faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości 
niematerialnych i prawnych do używania.

Środki trwałe 
Za środki trwałe przyjęto rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów 
poniesionych na ich ulepszenie ( przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z podatkowymi. Wyjątek stanowi 
amortyzacja środków trwałych otrzymanych na podstawie umowy leasingu, dla których 
przyjęto okres zbliżony do czasu trwania umowy. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie 
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

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.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów wykazywane w bilansie amortyzowane jest przez 
okres 10 lat. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów odnoszona jest w 
pozostałe koszty operacyjne. Równolegle do amortyzacji w pozostałe przychody 
operacyjne odnoszone są odpisy przychodów przyszłych okresów.
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Środki trwałe w budowie
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich 
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich 
kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i 
ulepszenia, do dnia bilansowego  lub przyjęcia do używania, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku 
wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej

Inwestycje          
Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci 
odsetek, dywidend lub innych pożytków.

Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 
wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 
utraty ich wartości.

Materiały, produkcja w toku  oraz wyroby gotowe
Zapasy w tym materiały, wyroby gotowe oraz towary są wycenione w cenach 
ewidencyjnych odzwierciedlających najbardziej aktualne szacunki kosztu rzeczywistego, 
skorygowanych o odchylenia od cen ewidencyjnych w stosunku do rzeczywistych kosztów 
nabycia materiałów i towarów lub wytworzenia produktów. 

Odchylenia od cen ewidencyjnych wynikające z różnicy pomiędzy rzeczywistą ceną 
nabycia lub wytworzenia a ceną ewidencyjną rozliczane są na zasadzie FIFO dla osobno 
każdego składnika zapasów będącego na stanie na dzień bilansowy.

Rozrachunki

Należności
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej 
zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności 
nie objętej zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 
100% należności,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega powyżej jednego roku, a spłata 
należności nie jest prawdopodobna - do wysokości należności nie objętej 
zabezpieczeniem,
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych 
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kwot, przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu 
prawdopodobieństwa nieściągalności, oraz 
- których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i 
kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już 
posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie 
wymagającej zapłaty.

Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z 
warunkami umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych, 
niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 
Waluty obce na dewizowych rachunkach bankowych wycenia się następująco:
w ciągu roku:
- wpływ według kursu średniego waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego 
dzień zapłaty należności
- rozchód według kursu średniego waluty ogłoszonego przez NBP z dnia 
poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązań
- operacje pomiędzy rachunkiem dewizowym a złotowym według kursu negocjowanego z 
bankiem
na dzień bilansowy:
- według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na ten dzień.

Wykorzystane kredyty bankowe ujmuje się według wartości nominalnej, natomiast 
udzielone w walutach obcych, przelicza się według kursu sprzedaży z dnia wykorzystania 
kredytu, zgodnie z tabelą stosowaną przez bank. Na dzień bilansowy niespłacony kredyt 
w walucie obcej wyceniany jest po kursie średnim ogłaszanym przez NBP na ten dzień.

Rezerwy

Rezerwy tworzy się na świadczenia emerytalne i rentowe oraz nie wykorzystane urlopy, jak 
również na wiarygodnie oszacowane wartości przyszłych zobowiązań. Tworzy się je w 
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 
12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej 
niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 
upływu czasu .
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Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne 
zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota 
zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, 
możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub 
na podstawie realizacji produkcji.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 
czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z 
zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków 
udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w 
następnych okresach sprawozdawczych,
- wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze darowizny - środków trwałych, 
środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle 
do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku.

Opodatkowanie
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane 
zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z 
występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą 
do odliczenia.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z 
występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia 
się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 

Kapitał własny 
Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i 
wpisanej w KRS.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
• z podziału zysku,
• z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w
oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub 
zbytych w okresie sprawozdawczym.
Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki. 
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Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny 
aktywów jednostki tj. urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do 
aktywów trwałych /bez możliwości przeznaczenia do podziału/.

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia 
Statutu Spółki na imiennie określone cele.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich 
pozostający do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt 
zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a 
ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

Instrumenty finansowe

Uznawanie i wycena instrumentów finansowych

Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są 
klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do 
sprzedaży lub utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki i należności własne. 

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, 
które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych 
(w terminie do trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od 
powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była 
ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty 
pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 
(wymagalności) Spółka zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do 
określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie 
utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych 
pożyczek i wierzytelności własnych.

Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle 
art. 3. ust 1. pkt. 23 Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie 
umowy środków pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do 
sprzedaży w krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i 
należności własnych. 

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa 
finansowe niebędące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami 
finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi 
przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży zalicza się w 
szczególności udziały w innych podmiotach niebędących podmiotami 
podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: 
- instrumenty pochodne, których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz 
zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w przypadku 

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

7

CEMAT REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



sprzedaży krótkiej, zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu
- wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań 
finansowych.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w 
wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a 
zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych 
składników majątkowych.

Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej 
Spółka wycenia aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i 
należności 
własne oraz pozostałe zobowiązania finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako 
przeznaczone do obrotu. 

W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie wymagalności (handlowych), dla 
których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej 
zapłaty. 
W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości 
aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.

Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie 
będących częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty 
finansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich wystąpienia. 
W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zmiany wartości godziwej 
tych instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat jako przychody (koszty) 
finansowe lub ujmuje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych, do momentu usunięcia 
aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia praw z aktywa, realizacji itp. lub 
rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie skumulowany zysk/stratę 
uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat 
danego okresu.

Aktywa finansowe zostają usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy Spółka utraci kontrolę nad 
nimi w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia lub realizacji aktywa.
Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to 

wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego wygaśnięcia lub anulowania.

Ujęcie pochodnych instrumentów finansowych niestanowiących instrumentów 
zabezpieczających

Instrumenty pochodne nie będące instrumentami zabezpieczającymi Spółka kwalifikuje 
jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (o wartości większej od zera jako 
aktywa, zaś instrumenty o ujemnej wartości godziwej jako zobowiązania finansowe) i 
wycenia wg wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych 
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu 
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Ustalenia wyniku finansowego:
Przychody i zyski
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.

Koszty i straty
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 w sposób 
inny niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 
2. wynik operacji finansowych, 
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych 
przepisów.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351). Sprawozdanie zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości 
oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania 
działalności. Spółka sporządza pełne sprawozdanie finansowe na ostatni dzień 
kalendarzowy roku obrotowego (dzień bilansowy) według wzoru ustalonego w załączniku 
nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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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 13507527,15 13012865,15

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 13507527,15 13012865,15

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 13507527,15 13012865,15

a. w jednostkach powiązanych 13507527,15 13012865,15

- udziały lub akcje 13507527,15 13012865,15

- 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

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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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 321572,39 1251312,64

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 124579,20 67,20

1. Należności od jednostek powiązanych

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

- do 12 miesięcy

- 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:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 124579,20 67,20

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 124579,20 67,20

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 190966,29 1248051,89

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 190966,29 1248051,89

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

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 190966,29 1248051,89

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 190966,29 1248051,89

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6026,90 3193,55

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 13829099,54 14264177,79

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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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 12383852,47 13271468,70

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 510000,00 510000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12793250,77 13202690,27

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

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

1232,93 1232,93

- 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 -33015,00 -33015,00

VI. Zysk (strata) netto -887616,23 -409439,50

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

1445247,07 992709,09

I. Rezerwy na zobowiązania 18308,25 13750,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy 18308,25 13750,00

- długoterminowe

- krótkoterminowe 18308,25 13750,00

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

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

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1426938,82 978959,09

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

13

CEMAT REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



1. Wobec jednostek powiązanych 1424296,30 976371,92

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 1424296,30 976371,92

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 2642,52 2587,17

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

2269,35 2214,00

- do 12 miesięcy 2269,35 2214,00

- 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 373,17 373,17

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 13829099,54 14264177,79

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

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 630369,84 292971,34

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce 509709,54 233337,88

IV. Podatki i opłaty, w tym: 113493,65 56330,70

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

- emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7166,65 3302,76

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -630369,84 -292971,34

D. Pozostałe przychody operacyjne 56,00

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 56,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 213729,18 59915,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 213729,18 59915,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -844099,02 -352830,34

G. Przychody finansowe 4529,17

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

15

CEMAT REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

II. Odsetki, w tym: 4529,17

- od jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe 48046,38 56609,16

I. Odsetki, w tym: 48046,38 56609,16

- dla jednostek powiązanych 47924,38 46170,95

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

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -887616,23 -409439,50

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -887616,23 -409439,50

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO)

13271468,70 13713923,20

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach

13271468,70 13713923,20

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu

510000,00 510000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu

510000,00 510000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13202690,27 13330443,49

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -409439,50 -127753,22

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu) 409439,50 127753,22

- pokrycia straty 409439,50 127753,22

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 12793250,77 13202690,27

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu - zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości

1232,93 1232,93

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu

1232,93 1232,93

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -442454,50 -127753,22

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 442454,50 127753,22

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów 33015,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

442454,50 160768,22

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu) 409439,50 127753,22

pokrycie straty z kapitalu zapasowego 409439,50 127753,22

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 33015,00 33015,00

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -33015,00 -33015,00

6. Wynik netto -887616,23 -409439,50

a) zysk netto

b) strata netto 887616,23 409439,50

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12383852,47 13271468,70

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

12383852,47 13271468,70

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -887616,23 -409439,50

II. Korekty razem -79214,54 103740,54

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 43517,21 56609,16

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw 4558,25 -32339,25

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności -124512,00 92277,00

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów

55,35 -9612,82

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2833,35 -3193,55

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I±II)

-966830,77 -305698,96

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej

I. Wpływy 4529,17

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 4529,17

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 4529,17

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych

- odsetki 4529,17

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 494662,00 257232,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 494662,00 257232,00

a) w jednostkach powiązanych 494662,00 257232,00

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II)

-490132,83 -257232,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

I. Wpływy 400000,00

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

2. Kredyty i pożyczki 400000,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 122,00 43453,21

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

8. Odsetki 122,00 10438,21

9. Inne wydatki finansowe 33015,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II)

399878,00 -43453,21

D. Przepływy pieniężne netto, razem -1057085,60 -606384,17

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 1248051,89 1854436,06

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 190966,29 1248051,89

- o ograniczonej możliwości dysponowania

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

20

CEMAT REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -887616,23 -409439,50

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

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:

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

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

55213,03 59415,59

Pozostałe 7166,65 2806,45

Odsetki od pożyczek wynikajace z wyceny (art. 16 
ust. 1 pkt. 11)

47924,38 46170,95

Odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 21) 122,00 10438,19

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 
przychodów w bieżącym roku, w tym:

142820,25 13750,00

Pozostałe 13750,00

Rezerwy na koszty (art. 16 ust. 1 pkt. 27) 142820,25

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 
tym:

13750,00 13727,25

Wykorzystane rezerwy na koszty (art. 15 ust. 1 pkt. 
4e)

13750,00 13727,25

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

-703332,95 -350001,16

K. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - noty od 1 do 43

Informacjadodatkowa2019.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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