
zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 01/04/2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/03/2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 07/03/2019

Kod Sprawozdania SprFinJednostkaMikroWTysiacach

Wariant Sprawozdania 1

Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy APROSYSTEM Sp. z o.o.

Siedziba podmiotu

Województwo podkarpackie

Powiat Rzeszów

Gmina Rzeszów

Miejscowość Rzeszów

Adres

Adres polski

Kraj PL

POLSKA

Województwo podkarpackie

Powiat Rzeszów

Gmina Rzeszów

Nazwa ulicy Krakowska 

Numer budynku 86

Numer lokalu

Nazwa miejscowości Rzeszów

Kod pocztowy 35-111

Nazwa urzędu pocztowego Rzeszów

Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji 

Identyfikator podatkowy NIP 8131013326

Numer KRS
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Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres od 01/04/2018

Okres do 31/03/2019

Wskazanie zastosowanych zasad 

rachunkowości przewidzianych dla jednostek 

mikro z wyszczególnieniem wybranych 

uproszczeń

4.
istotności,memoriału,współmierności,realizacji,ostrożnej wyceny,ciągłości

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

5A.

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 

działalności

5B.

Opis okoliczności wskazujących na 

zagrożenie kontynuowania działalności

5C.

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

6A.
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z 

tym, że: 1. składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000 zł spółka 

zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, spółka 

jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. 2. składniki 

majątku o wartości początkowej od 1 000 zł do 3 500 zł spółka zalicza do 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do 

ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka 

dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w 

miesiącu przyjęcia do użytkowania,.3. składniki majątku o wartości początkowej 

powyżej 3 500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. 

W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej 

użyteczności dla każdego nabytego składnia aktywów, który to decyduje o 

okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do 

używania, 

metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji)

6B.
Odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń spółka dokonuje metodą 

liniową, materiały wycenia się wg cen zakupu, przychody wycenia się wg cen 

sprzedaży netto, wartość należności urealniono tworząc rezerwy dla dłużników 

postawionych w stan likwidacji lub uchylających się od zapłaty mimo wyroku 

sądowego

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia sprawozdania finansowego

6C.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując 

w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji 

gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik 

finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 

informacje z nich wynikające były porównywalne. 

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący 

bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 

poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 

porównawcze za poprzedni 

rok obrotowy

Aktywa razem 150 000 110 000

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 50 000 10 000
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Aktywa obrotowe, w tym: 100 000 100 000

- zapasy 50 000 50 000

- należności krótkoterminowe 50 000 50 000

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Udziały (akcje) własne

Pasywa razem

Kwota na dzień kończący 

bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 

poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 

porównawcze za poprzedni 

rok obrotowy

Pasywa razem 150 000 110 000

Kapitał (fundusz) własny, w tym: 10 000 10 000

- kapitał (fundusz) podstawowy 10 000 10 000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 140 000 100 000

- rezerwy na zobowiązania

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 140 000 100 000

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący 

bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 

poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 

porównawcze za poprzedni 

rok obrotowy

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i 

zrównane z nimi, w tym:
120 000 100 000

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 110 000 90 000

Amortyzacja 20 000 20 000

Zużycie materiałów i energii 20 000 20 000

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia
40 000 20 000

Pozostałe koszty 20 000 20 000

Pozostałe przychody i zyski, w tym:

- aktualizacja wartości aktywów

Pozostałe koszty i straty, w tym: 10 000 10 000

- aktualizacja wartości aktywów

Podatek dochodowy

Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Informacje uzupełniające do bilansu

Strona 3



Informacje uzupełniające do bilansu

Opis kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacje uzupełniające do bilansu

Opis kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących,  ze wskazaniem oprocentowania, głównych 

warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także 

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.
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