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Sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania
finansowego
Dla Zgromadzenia Wspólników TUSUMI Spółka z o.o.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TUSUMI Spółka z o.o. („Spółka”) z
siedzibą w Białymstoku, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
30 410 606,38 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto
w wysokości
1 940 231,80 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące
zwiększenie kapitałów własnych o kwotę
391 772,79 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące
zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę
1 145 327,26 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
»

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w
tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o
rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości;

»

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
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»

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów
a także uchwałą nr 3589/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z „Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowe Standardy Niezależności)” Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla
Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz
innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także
za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem
sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje,
że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można
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racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a
także:
»

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;

»

uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;

»

oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;

»

wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze
wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

»

oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i
zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działalności i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania lub w inny sposób wydaje
się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w
Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z
badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również
wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest
zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
»

zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;

»

jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Inne sprawy
W dniu 20 marca 2020 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, na mocy którego ogłoszono na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z pandemią koronawirusa.
Stan epidemii miał wpływ na osiągnięte przez Spółkę przychody i koszty w roku badanym.
Wpływ epidemii został ujawniony przez Spółkę w sporządzonym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

Warszawa, dnia 13.04.2021 r.

Kluczowy Biegły Rewident
Stanisław Michrowski
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INFORMACJA DODATKOWA
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Białystok, 09.04.2021 r.

Tusumi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.

Dane identyfikujące Spółkę
1

Nazwa Spółki
TUSUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.

2

1.

3

Siedziba Spółki
Siedziba Spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza 1/1/307, 15-092 Białystok

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000507929, rejestracja
dnia: 09.05.2014

1.

4

Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową Spółki są między innymi:
-

pozostałe formy udzielania kredytów (64.92Z)

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.

5

Zarząd Spółki
W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzania sprawozdania finansowego wchodzili:
-

1.

6

Katarzyna Drezner - Prezes Zarządu

Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który był siódmym rokiem działalności Spółki.

1.

7

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

2.

Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.

1

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
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 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z
późniejszymi zmianami).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
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2.

2

Przychody, koszty, wynik finansowy
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty
otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
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 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 w sposób inny, niż wycofanie środków przez
udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
1.
2.
3.

2.

3

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.

Wartości niematerialne i prawne
W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do
używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia
pomniejszonych o umorzenie.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i
prawnych w działalności Spółki i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się
metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek:
Oprogramowanie

50%

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie wartości
niematerialnych i prawnych do używania.

2.

4

Inwestycje długoterminowe
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych
aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.
Akcje i udziały
Akcje i udziały 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. Skutki obniżenia wartości inwestycji rozlicza się w rachunku zysków i strat.
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2.

5

Rozrachunki krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz należności z innych tytułów niezaliczanych
do aktywów finansowych, które staną się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz należności
publicznoprawne inne niż należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Ze względu na krótki termin wymagalności, na dzień bilansowy należności (w tym również z tytułu pożyczek) wykazuje się w
kwocie wymaganej zapłaty.
Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej, przeliczonej po
obowiązującym na dzień poprzedni przeprowadzenia operacji, średnim kursie NBP dla danej waluty do zł. Różnice z wyceny
powiększają koszty lub przychody finansowe.
Zobowiązania krótkoterminowe
Do zobowiązań zalicza się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, leasingu finansowego, zobowiązania z tytułu dostaw i
usług, pozostałe zobowiązania finansowe, pozostałe zobowiązania niefinansowe.
Ze względu na krótki termin realizacji, na dzień bilansowy zobowiązania (w tym również z tytułu pożyczek) wykazuje się w
kwocie wymaganej zapłaty.
Na dzień bilansowy rozrachunki wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2.

6

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub
prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego
obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego.

2.

7

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
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.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez
kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Na dzień bilansowy koszty przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.

3

Tusumi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2.

8

Inwestycje krótkoterminowe
Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych ujmuje się na bieżąco, w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według
średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wpływ lub wydatek, wartość waluty na koniec każdego miesiąca oraz na koniec
roku obrotowego wycenia się według kursu średniego NBP na ostatni dzień miesiąca lub roku, dodatnie różnice kursowe
zalicza się do przychodów finansowych, natomiast ujemne różnice kursowe do kosztów finansowych.

2.

9

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą oraz podatek odroczony.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z polskimi 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.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem ujemnych 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.

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 wykazywane są w bilansie oddzielnie.

2.

10 Kapitał własny
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w KRS.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

2.

11 Różnice kursowe
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 nieruchomości
inwestycyjnych, środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

4
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2.

12 Kursy walut obcych przyjęte do wyceny bilansowej
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące średnie kursy NBP:

1 RUB =
1 EUR =

2020-12-31
0,0501 PLN
4,6148 PLN

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano średni kurs Narodowego Banku Polskiego ogłoszony dla
danej waluty z dnia poprzedzającego dzień transakcji.

2.

13 Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej prezentuje się metodą pośrednią.

5
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1.

Wartości niematerialne i prawne

1. 1

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

Zaliczki na
Inne wartości
wartości
niematerialne i niematerialne i
prawne
prawne

Wartość firmy

-

-

2 337,00
2 337,00

-

-

(2 337,00)
(2 337,00)

-

-

-

-

-

-

Razem

Wartość brutto
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Zmniejszenia
B.Z. 31.12.2020

-

2 337,00
2 337,00

-

(2 337,00)
(2 337,00)

Umorzenie
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Zmniejszenia
B.Z. 31.12.2020
Odpisy aktualizujące
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Zmniejszenia
B.Z. 31.12.2020

-

-

Wartość netto
B.O. 01.01.2020
B.Z. 31.12.2020

6

-

-
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2.

Inwestycje długoterminowe

2. 1

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych
Wartości
Długoterminow
niematerialne i
e aktywa
Nieruchomości
prawne
finansowe

Inne inwestycje
długoterminowe

Razem

Wartość brutto
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Zmniejszenia
B.Z. 31.12.2020

-

-

1 000,00
1 000,00

-

1 000,00
1 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Zmniejszenia
B.Z. 31.12.2020
Odpisy aktualizujące
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Zmniejszenia
B.Z. 31.12.2020

-

-

-

-

-

-

-

Wartość netto
B.O. 01.01.2020
B.Z. 31.12.2020

2. 2

-

-

1 000,00
1 000,00

-

1 000,00
1 000,00

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne długoterminowe aktywa finansowe

7

31.12.2020

31.12.2019

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
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2. 3

Udziały i akcje w jednostkach zależnych

Lp

1.

8

Nazwa i siedziba Jednostki

TUSUMI SP. Z O.O. S.K.

Wartość wg cen
nabycia
udziałów/akcji
1 000,00

Przeszacowanie

-

Wartość
Trwała utrata
bilansowa
% udziału w
wartości
udziałów/akcji na kapitale jednostki
dzień 31.12.2020
-

1 000,00 nie dotyczy

% głosów w
organie
stanowiącym
Spółki
nie dotyczy

Zysk/strata netto
Spółki za ostatni
rok obrotowy
50 561,68
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3.

Należności krótkoterminowe

3. 1

Specyfikacja należności krótkoterminowych
Tytuł
Należności od jednostek powiązanych, z tego:
Należności od pozostałych jednostek, z tego:
z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
inne

9

Wartość brutto
2 751 394,28
2 748 456,19
2 748 456,19
2 938,09
2 751 394,28

Stan na 31.12.2020
Odpis
Wartość netto
aktualizujący
(165 596,16)
2 585 798,12
(165 596,16)
2 582 860,03
(165 596,16)
2 582 860,03
2 938,09
(165 596,16)
2 585 798,12

Wartość brutto
6 063 776,73
3 586 992,24
3 586 992,24
2 476 784,49
6 063 776,73

Stan na 31.12.2019
Odpis
Wartość netto
aktualizujący
6 063 776,73
3 586 992,24
3 586 992,24
2 476 784,49
6 063 776,73
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3. 2

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Wartość brutto

Wiek w dniach
od jednostek powiązanych, z tego:
bieżące
przeterminowane:
do 90 dni
90-180 dni
180-360 dni
powyżej 360 dni
od pozostałych jednostek, z tego:
bieżące
przeterminowane:
do 90 dni
90-180 dni
180-360 dni
powyżej 360 dni

2 748 456,19
2 582 860,03
165 596,16
165 596,16
2 748 456,19

Wartość brutto

Wiek w dniach
od jednostek powiązanych, z tego:
bieżące
przeterminowane, do 90 dni
do 90 dni
90-180 dni
180-360 dni
powyżej 360 dni
od pozostałych jednostek, z tego:
bieżące
przeterminowane, do 90 dni
do 90 dni
90-180 dni
180-360 dni
powyżej 360 dni

3 586 992,24
3 492 404,52
94 587,72
28 233,05
66 354,67
3 586 992,24

10

Stan na 31.12.2020
Odpis
Wartość netto
aktualizujący
(165 596,16)
2 582 860,03
2 582 860,03
(165 596,16)
(165 596,16)
(165 596,16)
2 582 860,03
Stan na 31.12.2019
Odpis
Wartość netto
aktualizujący
3 586 992,24
3 492 404,52
94 587,72
28 233,05
66 354,67
3 586 992,24
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3. 3

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Tytuł

B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
- utworzenia odpisów
aktualizujących w ciężar
pozostałych kosztów
operacyjnych
- utworzenia odpisów
aktualizujących w ciężar
kosztów finansowych
- przesunięcia miedzy
należnościami
Zmniejszenia
- rozwiązanie odpisów
aktualizujących
odniesionych w pozostałe
przychody operacyjne
- rozwiązanie odpisów
aktualizujących odniesione
w przychody finansowe
- wykorzystanie odpisów
(spisanie należności z
odpisem)
- przesunięcia miedzy
należnościami
B.Z. 31.12.2020

3. 4

Odpisy
aktualizujące
należności z
tytułu
dostaw i usług
(165 596,16)

w tym od
jednostek
powiązanych

Odpisy
aktualizujące
należności
pozostałe

w tym od
jednostek
powiązanych

-

-

-

Razem odpisy
aktualizujące
należności
krótkoterminowe
(165 596,16)

(159 860,66)

-

-

-

(159 860,66)

(5 735,50)

-

-

-

(5 735,50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(165 596,16)

(165 596,16)

Inne należności krótkoterminowe
31.12.2020
Należności z tytułu operacji pożyczkowych
Inne należności finansowe
Pozostałe

2 938,09
2 938,09

11

31.12.2019
334 985,72
2 118 572,32
23 226,60
2 476 784,64
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4.

Inwestycje krótkoterminowe

4. 1

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
31.12.2020

Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne aktywa finansowe

4. 2

25 995 830,71
25 995 830,71

31.12.2019

27 876 461,58
27 876 461,58

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
31.12.2020
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT
Inne aktywa pieniężne

1 193 288,55
1 193 288,55

12

31.12.2019
47 961,29
47 961,29
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5.

Kapitał własny

5. 1

Struktura własności kapitału zakładowego

Ilość udziałów
100,00
100,00

Udziałowiec
UAB AIS Consulting

5. 2

Udział %
w kapitale
zakładowym
100,0%
100,0%

Wartość
udziałów
200 000,00
200 000,00

Udział %
w liczbie głosów
100,0%
100,0%

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd Spółki proponuje następujące rozliczenie zysku za bierzący rok obrotowy w wysokości 1 940 231,80 zł:
- wypłata dywidendy
1 500 000,00 zł
- pokrycie straty z lat ubiegłych
50 346,12 zł
- przeniesienie na kapitał zapasowy
389 885,68 zł
Łącznie
1 940 231,80

6.

Rezerwy

6. 1

Zmiany w stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
B.Z. 31.12.2020

6. 2

524 983,00
583 328,00
(524 983,00)
583 328,00

Zmiany w stanie pozostałych rezerw krótkoterminowych

Rezerwa na
koszty spraw
sądowych
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
B.Z. 31.12.2020

33 830,00
29 930,00
(33 830,00)
29 930,00

Rezerwa na
odsetki
ustawowe do
zwrotów za
wcześniejszą
spłatę
9 201,75
84 735,89
(594,09)
93 343,55

Rezerwa na
zwroty za
wcześniejszą
spłatę
630 312,82
911 070,84
(59 852,70)
(357 376,19)
1 124 154,77

Wynagrodzenia
urlopowe
6 035,28
15 505,85
(6 035,28)
15 505,85

Rezerwa na
podatki i opłaty
B.O. 01.01.2020
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
B.Z. 31.12.2020

Razem

104,00
(104,00)
-

-

13

-

-

679 483,85
1 041 242,58
(60 550,79)
(397 241,47)
1 262 934,17
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7.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania
Wiek w dniach
wobec pozostałych jednostek, z tego:
bieżące
przeterminowane, w tym:
do 90 dni
90-180 dni
180-360 dni
powyżej 90 dni

8.

31.12.2019
1 527 683,87
1 527 683,87
1 527 683,87

31.12.2020

31.12.2019

Inne zobowiązania krótkoterminowe

Wobec pozostałych jednostek, z tego:
Zobowiązania z tytułu operacji pożyczkowych
Pozostałe zobowiązania z tytułu operacji pożyczkowych
Inne zobowiązania finansowe
Rozrachunki z tytułu umów CDS
Pozostałe

9.

31.12.2020
1 101 978,73
1 042 017,82
59 960,91
59 960,91
1 101 978,73

23 707 104,60
1 553 127,42
8 563 360,26
7 087 516,99
6 503 099,93
23 707 104,60

28 812 105,70
4 588 578,53
1 524 785,52
22 684 148,44
14 593,21
28 812 105,70

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

Zobowiązania z tytułu ZUS
Zobowiązania z tytułu PIT
Zobowiązania z tytułu CIT
Zobowiązania z tytułu VAT
Zobowiązania wobec Rzecznika Finansowego

10.

Rozliczenia międzyokresowe

10. 1

Rozliczenia krótkoterminowe
Rezerwa na koszty audytu

14

31.12.2020
20 357,14
8 152,00
827 787,00
2 826,00
1 000,68
860 122,82

31.12.2019
20 673,44
5 418,00
303 470,00
1 058,00
330 619,44

31.12.2020
25 461,00
25 461,00

31.12.2019
22 140,00
22 140,00
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11.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

11. 1

Struktura rzeczowa

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa rodzaje działalności), w tym:
Przychody z tytułu opłaty administracyjnej
Przychody z pośrednictwa finansowego
Przychody z tytułu opłaty za refinansowanie
Korekta przychodu z tytułu wcześniejszej spłaty
Przychody z umów pożyczek

11. 2

21 807 189,08
6 861 863,92
(939 833,17)
11 395,52
27 740 615,35

7 215 731,07
95 316,19
10 923 120,75
(758 754,14)
4 174,00
17 479 587,87

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

27 740 615,35
27 740 615,35

17 479 587,87
17 479 587,87

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe, w tym:
zwrot opłat sądowych, skarbowych z postepowań egzekucyjnych
pozostałe przychody operacyjne

Razem pozostałe przychody operacyjne

13.

01.01.2019 31.12.2019

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Kraj
Eksport

12.

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

4 097,41
46 217,02
50 314,43

13 472,00
145,40
13 617,40

50 314,43

13 617,40

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

Pozostałe koszty operacyjne

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
należności
innych aktywów - udzielone pożyczki

Pozostałe, w tym:
koszty postępowań sądowych i komorniczych
umorzone należności
rezerwa na koszty spraw sądowych
pozostałe koszty operacyjne

Razem pozostałe koszty operacyjne
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159 860,66
365 012,84
524 873,50

-

24 954,89
37 282,85
(3 900,00)
28 891,00
87 228,74

23 379,73
22 479,20
33 830,00
122 158,33
201 847,26

612 102,24

201 847,26

TUSUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

14.

Przychody finansowe

14. 1

Przychody finansowe z tytułu odsetek

Rodzaj aktywa

Udzielone pożyczki
Razem przychody finansowe z tytułu odsetek

14. 2

Przychody z odsetek w danym roku obrotowym
Odsetki naliczone lecz niezrealizowane
Odsetki
( według dat wymagalności)
naliczone i
od 3 do 12
powyżej 12
zrealizowane
do 3 miesięcy
miesięcy
miesięcy
1 378 344,74
54 044,75
1 378 344,74
54 044,75
-

Inne przychody finansowe
Tytuł
Pozostałe, w tym:
pozostałe przychody

Razem inne przychody finansowe

15.

Koszty finansowe

15. 1

Koszty finansowe z tytułu odsetek

Rodzaj zobowiązania

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

kredyty i pożyczki
zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Inne pasywa

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

6 335,45
6 335,45

1 868,63
1 868,63

6 335,45

1 868,63

Koszty z tytułu odsetek naliczonych i zapłaconych
Odsetki naliczone lecz niezapłacone
Odsetki
( według dat wymagalności)
naliczone i
od 3 do 12
powyżej 12
zrealizowane
do 3 miesięcy
miesięcy
miesięcy
1 247 140,81

181 187,91

-

-

1 247 140,40

181 187,91

-

-

0,41
1 247 140,81

26 624,99
207 812,90

-

-

16

TUSUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

15. 2

Inne koszty finansowe

Pozostałe, w tym:
odpisy aktualizujące odsetki od należności
rozliczenia CDS
nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w tym:
dodatnie różnice kursowe zrealizowane z br.
ujemne różnice kursowe zrealizowane z br.
dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny
ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny

Razem inne koszty finansowe

17

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

5 735,50
13 916 337,50
281 333,69
(19 352,29)
230 866,52
(3 506 267,37)
3 576 086,83
14 203 406,69

8 790 329,63
124 710,75
(97 848,72)
31 442,97
(214 750,65)
405 867,15
8 915 040,38

14 203 406,69

8 915 040,38
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16.

Podatek dochodowy od osób prawnych

16. 1

Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy bieżący
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego
Podatek dochodowy dot. 2019 r.

16. 2

01.01.2019 31.12.2019

840 637,00
(189 090,00)
5 386,00
656 933,00

279 350,00
137 729,00
417 079,00

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

2 597 164,80

Zysk/(Strata) brutto
I.

01.01.2020 31.12.2020

(+) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
koszty operacyjne:
niezapłacone składki ZUS
niezapłacone składki ZUS - zwolnienie z ZUS
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - zwolnienie z ZUS
rezerwa na świadczenia urlopowe
rozwiązanie rezerwy na świadczenia urlopowe
rezerwy na koszty audytu
rozwiązanie rezerwy na koszty audytu
wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych
wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych - zwolnienie z ZUS
rezerwa na podatki i opłaty
rozwiązanie rezerwy na podatki i opłaty
inne
pozostałe koszty operacyjne:
utworzenie odpisów aktualizujących należności
utworzenie odpisów aktualizujących krótkoterminowe aktywa finansowe
rezerwy na koszty spraw sądowych
rozwiązanie rezerwy na koszty spraw sądowych
inne
koszty finansowe:
ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny za bieżący okres
ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny za poprzedni okres
odsetki budżetowe
koszt sprzedanych wierzytelności
odpisy aktualizujące odsetki od należności
naliczone odsetki od linii kredytowej
naliczone odsetki od innych zobowiązań
pozostałe naliczone odsetki

18

5 160 198,39

9 150,72
18 905,46
19 824,97
15 505,85
(6 035,28)
25 461,00
(22 140,00)
458,22
62,10
(104,00)
-

9 857,80
3 601,45
6 035,28
22 140,00
104,00
750,00

159 860,66
365 012,84
29 930,00
(33 830,00)
52 286,10

33 830,00
144 636,69

3 208 351,07
367 735,76
26 624,99
5 735,50
96 436,44
609,67
84 141,80
4 423 983,87

427 466,00
26 518,00
114 548,95
111 119,66
1 374 561,61
2 275 169,44
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II. (-) Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów niezaliczane do kosztów księgowych
- niezapłacone składki ZUS w roku poprzednim
(9 857,80)
- zapłacone odsetki od pożyczek
(2 203 229,60)
- koszty Tusumi S.K.
(240,07)
- niezapłacone wynagrodzenia w roku poprzednim
(3 601,45)
(2 216 928,92)
(+) Razem zmiana kosztów

2 207 054,95

III. Przychody, niebędące przychodami podatkowymi
przychody operacyjne
korekta przychodów z tytułu wcześniejszej spłaty
dotacja - zwolnienie w opłaceniu składek ZUS
przychody finansowe
naliczone odsetki
dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny za bieżący okres
dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny za poprzedni okres
pozostałe przychody finansowe

(8 047,15)
(2 501 418,97)
(310,31)
(2 509 776,43)
(234 606,99)

(493 841,95)
38 792,53

(630 312,82)
-

54 044,75
3 016 101,22
490 166,15
3 544,05
3 108 806,75

2 461 024,37
302 044,65
2 132 756,20

IV. (-) Przychody uznane za przychody podatkowe niezaliczane do przychodów księgowych
- odsetki naliczone w latach ubiegłych otrzymane w roku bieżącym
(2 777 593,11)
- niewypłacone
przychody Tusumi
w rokuS.K.
2015 wynagrodzenia
(864,25)
(2 778 457,36)

(104 801,53)
(1 716,34)
(106 517,87)

(-) Razem zmiana przychodów

16. 3

330 349,39

2 026 238,33

Podstawa opodatkowania
Strata z lat ubiegłych
Zysk(+)/Strata(-) podatkowa

4 473 870,00
(49 464,00)
4 424 406,00

2 899 353,00
(1 429 091,31)
1 470 261,69

Podatek dochodowy (19%)

840 637,00

279 350,00

31.12.2020

31.12.2019

25 461,00
9 150,72
458,22
96 436,44
609,67
3 208 351,07
3 340 467,12

62 109,28
9 857,80
3 601,45
111 119,66
1 374 561,61
427 466,00
1 988 715,80

3 340 467,12

1 988 715,80

Odroczony podatek dochodowy

Ujemne różnice przejściowe - odniesione na wynik finansowy:
rezerwy utworzone w bieżącym roku
niezapłacone składki ZUS
wynagrodzenia z tytułu umów cywilnych
wynagrodzenia z tytułu umów o pracę
naliczone odsetki od linii kredytowej
pozostałe naliczone odsetki
niezrealizowane straty z tytułu różnic kursowych

Suma ujemnych różnic przejściowych
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Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach:
Strata podatkowa 2017 r.
Rozliczona część straty podatkowej
Strata podatkowa 2017 do rozliczenia
Suma strat podatkowych do rozliczenia w kolejnych okresach
Podstawa utworzenia aktywa podatkowego:
Wartość brutto aktywa (19%)
Odpis aktualizujący
Wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego

Dodatnie różnice przejściowe - odniesione na wynik finansowy:
naliczone a nieotrzymane odsetki od należności
dodatnie różnice kursowe wynikające z wyceny

Suma dodatnich różnic przejściowych
Rezerwa na podatek dochodowy (19%)
Kwota odniesiona do rachunku wyników z tytułu kalkulacji podatku odroczonego wynosi :
( wartość ujemna - zmniejszenie wyniku finansowego)

16. 4

-

1 170 816,68
(1 121 352,68)
49 464,00

-

49 464,00

3 340 467,12

2 038 179,80

634 689,00
634 689,00

387 254,00
387 254,00

31.12.2020

31.12.2019

54 044,75
3 016 101,22
3 070 145,97

2 461 024,37
302 044,65
2 763 069,02

3 070 146,00

2 763 069,00

583 328,00

524 983,00
189 090,00 zł

Regulacje podatkowe w Polsce
W Polsce obowiązują liczne regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i
składek na ubezpieczenia społeczne. Przepisy podatkowe podlegają częstym zmianom, a wynikające z nich niejasności
powodują konieczność dokonywania interpretacji prawa. Różnice w opiniach co do interpretacji przepisów zarówno wewnątrz
organów podatkowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i podatnikami, mogą powodować powstanie obszarów
niepewności i sporów.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom na przykład kontroli celnej czy dewizowej mogą
być przedmiotem kontroli odpowiednich władz, które uprawnione są do nakładania kar i sankcji wraz z odsetkami karnymi. W
efekcie poziom ryzyka podatkowego w Polsce może być wyższy niż w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności podatku.
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17.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
31.12.2020
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
poniesione w roku
planowane na rok następny
w tym na ochronę środowiska:
poniesione w roku
planowane na rok następny

18.

-

31.12.2019

-

-

-

-

Środki trwałe - wymagane ujawnienia
Spółka nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o
podobnym charakterze. Nie jest też stroną zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, oraz nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby.
Spółka nie ponosiła i nie planuje ponosić w najblizszym roku nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

19.

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
31.12.2020
Środki pieniężne:
Środki pieniężne w banku

1 193 288,55
1 193 288,55

31.12.2019
47 961,29
47 961,29

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych
pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów
pieniężnych wynikają z następujących pozycji:
(+) Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych
(+) Zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:
(–) Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek
(+) Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek
(–) Dywidendy otrzymane

Zmiana należności wynika z następujących pozycji:
(+) Zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów,
wynika z następujących pozycji:
(+) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu
(–) Zmiana stanu zobowiązań finansowych
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01.01.2020 31.12.2020

01.01.2019 31.12.2019

21 975,81
21 975,81

(1,95)
2 226,32
2 224,37

515 442,53
(3 544,05)
511 898,48

(125 445,03)
286 289,70
160 844,67

3 477 978,61
3 477 978,61

5 525 043,41
5 525 043,41

(5 002 736,33)
5 584 058,19
(10 586 794,52)

9 287 318,70
(1 440 814,11)
10 728 132,81
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Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:
krótkoterminowe aktywa w pozostałych jednostkach
korekta wyniku lat ubiegłych

20.

1 880 630,87
(48 459,01)
1 832 171,86

(20 394 762,41)
(63 192,01)
(20 457 954,42)

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, niepodlegających konsolidacji
W bieżącym roku Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach.

21.

Zdarzenia po dniu bilansowym nieujęte w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia wykraczające poza bieżącą działalność Spółki.

22.

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym
W sprawozdaniu za rok bieżący spółka ujmowała zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
Wynik roku
obrotowego

Rodzaj korekty

korekta wartości różnic kursowych
korekta wartości naliczonych odsetek

2018
2019

Łącznie korekty odniesione na wynik lat ubiegłych

23.

Koszty

Przychody

Zmiana wyniku

50 346,12
50 346,12
-

1 887,11
1 887,11

(50 346,12)
(50 346,12)
1 887,11
1 887,11

50 346,12

1 887,11

(48 459,01)

Umowy nieuwzględnione w bilansie
Spółka nie zawierała umów, które nie są ujęte w bilansie, a których wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik
finansowy jednostki byłby znaczący.

24.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone i należne za rok obrotowy obejmuje:
- badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020, które zgodnie z umową wynosi 25 461,00 zł
badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 w kwocie 25 461,00 zł (wypłacone w 2020 roku, ujęte w
kosztach roku 2019 jako rezerwa)

25.

Zatrudnienie
Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym
Kobiety
Pracownicy umysłowi

26.

3,00

Mężczyźni

Razem
-

3,00

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład
organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
Wynagrodzenia członków Zarządu łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne, wyniosły w roku obrotowym
łącznie 179 899,20 zł (2019 r. - 24 566,06 zł)
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27.

Transakcje z jednostkami powiązanymi
Spółka nie była stroną transakcji z jednostkami powiązanymi.

28.

Transakcje z jednostkami powiązanymi zawarte na nierynkowych warunkach
Spółka nie zawierała transakcji z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

29.

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Spółka nie jest jednostką dominującą dla żadnej grupy kapitałowej, w związku z tym nie sporządza sprawozdania
skonsolidowanego.

30.

Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy nie wystąpiły.

31.

Działalność zaniechana
Spółka nie zaniechała żadnej działalności w roku obrotowym, ani nie planuje zaniechać w kolejnym roku.

32.

Łączenie się spółek
W bieżącym roku nie nastąpiło połączenie spółek.

33.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym
W bieżącym roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości Spółki.

34.

Kontynuacja działalności
Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności.

35.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
a) Ryzyko kredytowe
Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe ze względu na charakter prowadzonej działalności, tj. udzielanie pożyczek
krótkoterminowych, które nie są zabezpieczone. W głównej mierze jest to ryzyko polegające na tym, że pożyczkobiorca nie
spłaci w całości lub części swoich zobowiązań w terminie. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez udzielanie pożyczek w
niewielkich kwotach, na krótkie okresy klientom, którzy są zróżnicowani. Spółka posiada wewnętrzny model oceny
wiarygodności i zdolności kredytowej klientów. Stosowany system scoringowy uzależnia kwotę przyznanej pożyczki oraz okres
spłaty od wielu parametrów. Pożyczki udziela się klientom, którzy, w ocenie Spółki, są w stanie je spłacić. Ryzyko kredytowe
w odniesieniu do należności od klientów zgadza się z modelem biznesowym przyjętym przez Spółkę. Spółka dokonuje
okresowych przeglądów limitów kwotowych pożyczek oraz podejmuje działania mające na celu minimalizowanie strat z tytułu
niewypłacalności klientów. Przede wszystkim Spółka monitoruje jakość, strukturę oraz dynamikę portfela kredytowego oraz
podejmuje działania w sytuacji, gdy określone parametry odbiegają od oczekiwań.
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b) Ryzyko płynności
Ryzyko płynności wynika z sytuacji, w której Spółka będzie miała trudności w regulowaniu swoich zobowiązań. Ze względu na
charakter prowadzonej działalności oraz konieczność ustawicznego monitorowania wysokości posiadanych aktywów
finansowych, Spółka jest narażona na ten rodzaj ryzyka. Spółka zarządza płynnością poprzez zapewnianie środków
pieniężnych w kwotach wystarczających na pokrycie oczekiwanych wydatków i zobowiązań, głównie wynikających z
zapotrzebowania klientów na pożyczki. Spółka dąży do posiadania takiego stopnia płynności finansowej, który wystarczy do
regulowania zobowiązań w sytuacji normalnej, jak i kryzysowej, bez narażania na straty. W tym celu Spółka prowadzi
monitoring przepływów pieniężnych oraz dokonuje prognoz aktywności pożyczkowej klientów.
c)

Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany cen
Ze względu na charakter prowadzonej działalności pożyczkowej, Spółka jest narażona na ryzyko zmiany cen rynkowych,
wynikające ze zmian stóp procentowych, cen instrumentów kapitałowych, zmian w ustawodawstwie i regulacji prawnych.
Celem zarządzania tym rodzajem ryzyka jest przede wszystkim kontrola stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w
przyjętych granicach. Jednocześnie, Spółka dąży do optymalizacji stopy zwrotu ze swojej działalności.

d) Ryzyko stopy procentowej
Spółka nie jest w znacznym stopniu narażona na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej
w odniesieniu do transakcji jednodniowych oraz depozytów Spółka ocenia jako niskie, natomiast stopy procentowe dotyczące
pożyczek udzielanych klientom wykazują niski stopień zmienności. Spółka nie zabezpiecza się przed zmianami stóp
procentowych.
e)

Ryzyko walutowe
Spółka jest w minimalnym stopniu narażona na ryzyko walutowe związane z transakcjami zakupu w walucie obcej, głównie w
EUR. Ze względu
na nieznaczną
wartość tych transakcji, spółka nie stosuje zabezpieczeń związanych z ryzykiem walutowym.
Signed
by / Podpisano
przez:
TUSUMI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ą
Tusumi Sp. z o.o.

Katarzyna Drezner

Date / Data: 2021-0409 20:26

Signed by /
Podpisano przez:

Prezes Zarządu

Anna Kaczmarek
Date / Data:
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