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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.) Zarząd spółki MBF Group S.A. przedstawia
sprawozdanie finansowe, na które składają się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 5 883 031,36 zł;
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę
netto w wysokości – 837 210,30 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 489 531,70 zł w
stosunku do roku poprzedniego;
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62 636,48 zł w
stosunku do roku poprzedniego;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Bilans

•

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Aktywa
rok poprzedni

rok bieżący

31-12-2015

31-12-2016

2 176 277,73

1 909 277,83

5 267,70

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość Firmy

0,00

0,00

5 267,70

0,00

0,00
16 060,03

0,00
10 239,91

16 060,03

10 239,91

0,00

0,00

A.

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne i prawne

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)

0,00

0,00

6 871,98

2 603,34

d) środki transportu

0,00

0,00

e) inne środki trwałe

9 188,05
0,00

7 636,57
0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.

0,00

0,00

III.

Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości

2 150 416,00
0,00

1 893 646,92
0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

2 150 416,00

1 893 646,92

a) w jednostkach powiązanych

2 150 416,00

136 703,92

2 150 416,00

136 703,92

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

- udziały lub akcje

b) w pozostałych jednostkach, w których posiada zaangażowanie kapitałowe

0,00

1 756 943,00

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki

0,00
0,00
0,00

1 756 943,00
0,00
0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 534,00
4 534,00

5 391,00
5 391,00

0,00

0,00

2 401 857,91

3 973 753,53

c)
4.
V.

w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B.
I.

Aktywa obrotowe

0,00

19 630,80

1. Materiały

Zapasy

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00
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II.

4. Towary

0,00

19 630,80

5. Zaliczki na dostawy

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych

721 980,63
53 150,00

1 196 660,13
492,00

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:

53 150,00

492,00

53 150,00

492,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) Inne

0,00

0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

913 494,30

0,00

656 469,30

- do 12 miesięcy

0,00

656 469,30

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

257 025,00

3. Należności od pozostałych jednostek

668 830,63

282 673,83

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:

650 504,04

72 079,95

650 504,04

72 079, 95

0,00

0,00

5 313,00

14 395,00

13 013,59

196 198,88

0,00

0,00

Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1 672 393,34
1 431 363,34

2 753 704,77
2 512 674,77

a) w jednostkach powiązanych

1 169 072,90

209 420,13

1 021 010,00

0,00

b) Inne

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
c) Inne

d) dochodzone na drodze sądowej
III.

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

148 062,90

209 420,13

0,00

0,00

249 468,41

2 227 796,13

199 374,40

1 037 489,25

0,00

0,00

50 094,01

1 190 306,88

0,00

0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

12 822,03

75 458,51

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

12 822,03

75 458,51

- inne środki pieniężne

0,00

0,00

- Inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

241 030,00

241 030,00

7 483,94

3 757,83

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.

0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D.

Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

AKTYWA RAZEM A + B + C + D

4 578 135,64

5 883 031,36

Warszawa, 31.03.2017
Biuro Rachunkowe prowadzące księgi
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2. Pasywa
rok poprzedni

rok bieżący

31-12-2015

31-12-2016

A.

Kapitał (fundusz) własny

3 775 871,52

4 265 403,22

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

4 200 000,00

5 411 250,00

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

262 716,90

378 208,90

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-238 390,68

-686 845,38

VIII.

Zysk (strata) netto

-448 454,70

-837 210,30

IX.

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

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.

Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podatkowe

0,00
1 617 628,14

18 619,94
514,00

3 284,00
3 284,00

0,00

0,00

- Długoterminowa

0,00

0,00

- Krótkoterminowa

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

18 105,94

0,00

0,00

0,00

18 105,94

0,00

Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych

68 181,85
0,00

151 515,26
0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

0,00
68 181,85
68 181,85

0,00
151 515,26
151 515,26

b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

d) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

e) inne

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

715 462,33
0,00

1 462 828,88
0,00

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- Długoterminowe
- Krótkoterminowe
II.

0,00
802 264,12

III.
1.

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

b) inne

0,00

0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0,00

706 155,42

0,00

636 142,00

- do 12 miesięcy

0,00

636 142,00

-powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

70 013,42

715 462,33

756 673,46

139 117,65

294 100,13

0,00

0,00

b) inne
3.

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

559 629,76

136 596,33

559 629,76

136 596,33

0,00

0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

308 000,00

f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00
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g)

z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
h) z tyt. wynagrodzeń

15 741,19

0,00

1 983,64

12 031,36

252,17

4. Fundusze specjalne

0,00

0,00

Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy

0,00
0,00

0,00
0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

4 578 135,64

5 883 031,36

i) inne

IV.

4 683,56

PASYWA RAZEM A + B

Warszawa, 31.03.2017
Biuro Rachunkowe prowadzące księgi
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Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

•

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)
rok poprzedni

rok bieżący

31-12-2015

31-12-2016

2 613 015,31

3 071 767,65

64 800,00

2 400,00

2 504 653,05

3 060 442,30

0,00

0,00

- zwiększenie -wartość dodatnia

0,00

0,00

- zmniejszenie - wartość ujemna

0,00

0,00

0,00

0,00

108 362,26

11 325,35

2 950 039,50

3 515 964,39

156 923,67

20 411,40

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B.

Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy

V.
VI.
VII.

I.
II.
III.
IV.
E.

3 215 989,91

54 876,18

40 611,19
0,00

123 291,18
16 006,00
0,00
85 066,07

127 174,82
23 163,36
0,00
49 510,71

91 820,30

11 205,70

-337 024,19

-444 196,74

Pozostałe przychody operacyjne

24 057,16

21 160,63

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne

0,00
0,00
0,00
24 057,16

1 843,90
0,00
0,00
19 316,73

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
Emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D.

27 897,30

2 389 716,87
0,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.

32 339,23

6 078,75

52 390,29

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

6 078,75

52 390,29

III. Inne koszty operacyjne
F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G.

Przychody finansowe

-319 045,78
7 245,25

19 917,52

I.
a)
b)
II.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
od jednostek pozostałych, w tym:
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 245,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 916,87

III.
IV.

od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych

3 241,33
0,00
0,00
0,00

3 120,13
0,00
0,00
0,00

0,00

0,65

140 033,17

379 788,42

8 219,02

25 709,61

103,56
131 447,79
0,00
0,00

0,00
353 124,98
46,08
0,00

V. Inne
H.

Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
II.
III.

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
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IV. Inne

366,36

953,83

-451 833,70

-835 297,30
1 913,00
0,00

K.

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

L.

Podatek dochodowy

-

bieżący

-3 379,00
0,00

-

Odroczony

- 3 379,00

1 913,00

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)

0,00

0,00

N.

Zysk (strata) netto (I-J-K)

-448 454,70

-837 210,30

Warszawa, 31.03.2017
Biuro Rachunkowe prowadzące księgi
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•

Zestawienie zmian w kapitale własnym
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

I.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów

rok poprzedni
31-12-2015

rok bieżący
31-12-2016

4 224 326,22
0,00

3 775 871,52
0,00

0,00

0,00

I.a.

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

4 224 326,22

3 775 871,52

1.

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

4 200 000,00

4 200 000,00

0,00
0,00

1 211 250,00
0,00

0,00

1 211 250,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.1.

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie ( z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia akcji

1.2.

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

4 200 000,00

5 411 250,00

2.

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2.1.

262 716,90

262 716,90

Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)

0,00
0,00

115 492,00
0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- inne zwiększenia
b) zmniejszenie ( z tytułu)

0,00
0,00
0,00

121 125,00
4 000,00
0,00

- pokrycia straty

0,00

0,00

- kosztów pozyskania kapitału

0,00

9 633,00

262 716,90

378 208,90

0,00

0,00

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00
0,00

b) zmniejszenie ( z tytułu)

0,00

0,00

2.2.

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

3.

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

3.1.

3.2.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00

0,00

4.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

4.1.

0,00

0,00

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00
0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00
0,00

72 394,53

72 394,53

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00
0,00

0,00
0,00

- korekty błędów

0,00

0,00

72 394,53
0,00

72 394,53
0,00

0,00

0,00

4.2.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

5.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1.

5.2.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)

5.3.
5.4.

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów

5.5.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
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a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z roku ubiegłego
b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.6.

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

-310 785,21

-759 239,91

5.7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-238 390,68

-686 845,38

Wynik netto
a) zysk netto

-448 454,70
0,00

-837 210,30
0,00

b) strata netto

-448 454,70

-837 210,30

0,00

0,00

6.

c) odpisy z zysku
II.

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

3 775 871,52

4 265 403,22

III.

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

3 775 871,52

4 265 403,22

Warszawa, 31.03.2017
Biuro Rachunkowe prowadzące księgi
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

•

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

rok poprzedni

rok bieżący

31-12-2015

31-12-2016

I. Zysk (strata) netto

-448 454,70

-837 210,30

II. Korekty razem

268 925,43

840 338,22

1.

156 923,67

20 411,40

0,00

0,00

A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej

Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2 466,96

7 183,32

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

131 447,79

353 124,98

18 256,94

-15 335,94

0,00

-19 630,80

7. Zmiana stanu należności

-393 825,63

-34 654,50

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

362 243,82

522 370,65

-8 588,12

2 869,11

0,00

4 000,00

-179 529,27

3 127,92

599 672,49

1 217 990,02

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym:

-122 998,51

487 990,02

a/
b/

w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
odsetki
w pozostałych jednostkach

1 215,08
0,00
1 215,08
-124 213,59

2 400,00
2 400,00
0,00
485 590,02

- zbycie aktywów finansowych

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

-129 447,79

480 600,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

0,00

5 234,20

4 990,02

0,00

0,00

- Odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

722 671,00

II. Wydatki

-949 495,70

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-5 094,33

730 000,00
- 2 777 379,43
-5 094,33

0,00

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:

-227 394,40

-836 485,75

a/ w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
b/ w pozostałych jednostkach

-28 020,00
-28 020,00
-199 374,40

-78 000,00
-78 000,00
-758 485,75

- nabycie aktywów finansowych

-199 374,40

-758 485,75

0,00

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-717 006,97

-1 931 570,10

-349 823,21

-1 559 389,41

600 103,27

1 938 805,10

0,00

1 322 742,00

C.
I.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy

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

600 103,27

616 063,10

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

4. Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

-615 091,93
0,00

-319 907,13
0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

0,00

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

0,00

0,00

II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

4. Spłaty kredytów i pożyczek

-606 175,69

-307 733,79

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

0,00

0,00

-8 916,24

-12 173,34

0,00

0,00

-14 988,66

1 618 897,97

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

-544 341,14

62 636,48

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

557 163,17

12 822,03

12 822,03

75 458,51

0,00

0,00

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Warszawa, 31.03.2017
Biuro Rachunkowe prowadzące księgi
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•

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
(wszystkie dane przedstawiono w złotych)

1.
1.1

Dane identyfikujące Spółkę
Nazwa Spółki
MBF Group Spółka Akcyjna

1.2

Siedziba Spółki
ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa

1.3

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba sądu:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:
10.03.2011 r.
Numer rejestru:
0000380468

1.4

Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki
Przeważającym przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest:
o PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
Pozostałym przedmiotem działalności Spółki są:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1.5

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2016 roku. Natomiast dane porównywalne obejmują okres od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia 2015 roku.

1.6

Kontynuacja działalności
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez spółkę co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie
są znane okoliczności, które mogłyby wskazywać na istnienie zagrożeń dla
kontynuowania działalności przez spółkę.
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2.

Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe
rachunkowości:

2.1

sporządzono

stosując

poniżej

opisane

zasady

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 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013 r. poz. 330; ostatnie zmiany Dz. U. z 2015 poz. 1893).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one
zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2

Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem
finansowym za rok obrotowy
Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono
stosując identyczne zasady (politykę) zarówno rachunkowości, jak i metody
prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

2.3

Przychody i koszty
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach
których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza
porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzono metodą pośrednią.

2.4

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży usług obejmują należne lub uzyskane od kontrahentów
kwoty, pomniejszone o podatek VAT. Ponadto Spółka prowadziła sprzedaż zwolnioną
z podatku VAT, dotyczącą obrotu akcjami, udziałami, papierami wartościowymi i
innymi instrumentami finansowymi, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.41 ustawy o
podatku od towarów i usług. Sprzedaż odbywała się z wykorzystaniem rachunku
maklerskiego na polskiej giełdzie oraz poprzez umowy cywilno-prawne.

2.5

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub
kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metoda liniową w następującym
okresie:
Oprogramowanie 2 lata
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2.6

Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a
także odpisy aktualizujące ich wartość.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, amortyzowane są metodą liniową w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następnego po przyjęciu środka
trwałego do używania. Dla celów podatkowych stosuje się roczne stawki
amortyzacyjne, wynikające z Wykazu Stawek Amortyzacyjnych stanowiących
Załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, określające wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł netto są
jednorazowo umarzane i odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do
użytkowania.

2.7

Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty ich wartości.

2.8

Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego to przede wszystkim odsetki oraz inne koszty
ponoszone przez jednostkę w związku z pozyskaniem obcych środków, czyli w
wyniku:
- zaciągnięcia kredytów,
- zaciągnięcia pożyczek,
- umów leasingu finansowego.
Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszt okresu, w którym zostały
poniesione.

2.9

Inwestycje długoterminowe
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
(z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych)
wycenia się w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka
wycenia według zasad określonych dla środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
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2.10

Zapasy

Zapasy ustala się następujące zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych składników
majątkowych:
•

•

•
•
•

•
•
•

2.11

materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjnogospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty
w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu,
towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg w cenach
zakupu, zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie mające istotnego
ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do
kosztów działalności Spółki,
materiały służące jako surowce do wytwarzania produktów wycenia się wg
cen zakupu,
półprodukty wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą przyjęcia ich
z produkcji wg rzeczywistych kosztów materiałów,
wyroby gotowe wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą ich przyjęcia
z produkcji w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie kosztu
wytworzenia skorygowanego o odchylenia,
rozchód towarów, materiałów i wyrobów gotowych z magazynu i wartość
stanu końcowego wycenia się metodą FIFO,
odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywane są na
koniec roku obrotowego.
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności, roszczenia i zobowiązania
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne – odpisu
aktualizacyjnego dokonuje się w 100% wartości należności po indywidualnej analizie
każdego przypadku. Jednostka nie nalicza odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani
należności, a także wpłat dokonanych przez jednostkę celem nabycia instrumentów
kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej
ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w
obrocie wtórnym.
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już
posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzień powstania oraz na dzień
bilansowy zobowiązania wycenia się według wartości nominalnych.
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Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień
dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na
dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia
się po kursie średnim NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień.

2.12

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopnie
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób
wiarygodny oszacować, a w szczególności straty z transakcji gospodarczych w toku, w
tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków
toczącego się postępowania sądowego.
Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych,
kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi
przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się wg najbardziej właściwej
szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień
bilansowy.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową
możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z
tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

2.13

Inwestycje krótkoterminowe
Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z
zachowaniem ostrożnej wyceny.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny
nabycia albo wg skorygowanej ceny nabycia – jeżeli do danego składnika aktywów
został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie
istnieje aktywny rynek, w inny sposób wartości godziwej.
W przypadku sprzedaży inwestycji krótkoterminowych rozchody wyceniane są wg
metody FIFO.
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji krótkoterminowych oraz ich rozwiązanie
dokonywane są na koniec roku obrotowego.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych
wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011r.
W sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674)

2.14

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
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Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej,
przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP na dzień wpływu tych
środków.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
• kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta
jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji
zapłaty należności lub zobowiązań,
• średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
poprzedzający dzień wystawienia faktury,
• wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego
dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody „pierwsze
przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
• składniki
aktywów
(z
wyłączeniem
udziałów
w
jednostkach
podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po kursie wg
kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
ten dzień,
• składniki pasywów – po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień.
2.15

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i
część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z
przepisami podatkowymi. Odroczony podatek dochodowy ustala się w wysokości
kwoty przewidzianej w przyszłości do skorygowania kwoty podatku dochodowego, w
związku z ujemnymi lub dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w
przyszłości zmniejszenie bądź zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego oraz możliwej do odliczenia straty podatkowej z lat poprzednich.

2.16

Różnice kursowe
Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów w walutach obcych powstałe na
dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych
powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach
obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych
przypadkach – do ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Transakcje wyrażone w walutach innych niż PLN są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień wystawienia
faktury.

2.17

Trwała utrata wartości aktywów finansowych
nie dotyczy
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2.18

Połączenie spółek handlowych
W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie
połączyła się z żądną inną jednostką gospodarczą.

2.19

Leasing
Umowa leasingu zgodnie z MSR 17, jest klasyfikowana jako leasing finansowy, jeżeli
powoduje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści związanych z własnością
czyli:
• rozciąga się zasadniczo na cały okres użytkowania danego składnika aktywów
• wartość bieżąca opłat leasingowych jest zasadniczo równa wartości godziwej
danego składnika aktywów.
Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu
według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe
poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych
pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, pozostała
część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu. Rzeczowe
aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostają wykazane w
bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu
według takich samych zasad.
Środki trwałe, użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego, są
amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka
trwałego lub okres leasingu.
Umowy leasingu nie spełniające warunków leasingu finansowego, klasyfikuje się jako
leasing operacyjny. W tym przypadku opłaty leasingowe ujmowane są jako koszty w
rachunku zysków i strat.
Spółka w związku z niewielką wartością przedmiotów leasingu stosuje uproszczenie,
prowadząc jednolitą ewidencję umów leasingowych i kwalifikując te umowy wg zasad
określonych w przepisach podatkowych (na podst. art.3 ust.6 ustawy o
rachunkowości).

2.20

Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady
ostrożności. Obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów
środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach
sprawozdawczych.

2.21

Kapitał (fundusz) zakładowy
Kapitał zakładowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy
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Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie
i wpisanej w rejestrze sądowym.

2.22

Wartość podatkowa aktywów
Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni
lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych.
Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje
pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa
aktywów jest ich wartością księgową.

2.23

Wartością podatkową pasywów
Wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty,
które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.

2.24

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku
z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

2.25

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku
z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są
w bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma
tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty
zobowiązania podatkowego.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy
obejmuje:
• część bieżącą,
• część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego.
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2.26

Szacunki zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu dokonania pewnych
szacunków i założeń, które znajdą odzwierciedlenie w załączonym sprawozdaniu
finansowym oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania.
Szacunki Zarządu dotyczą między innymi utworzenia odpisów aktualizujących, rezerw,
rozliczeń międzyokresowych oraz przyjętych stawek amortyzacyjnych.

Warszawa, 31.03.2017
Biuro Rachunkowe prowadzące księgi
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• DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.
1.1

Wartości niematerialne i prawne
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
inne wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niematerialne i
prawne, razem

276 421,02

276 421,02

Zwiększenia zakup

0,00

0,00

Zmniejszenia sprzedaż

0,00

0,00

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

276 421,02

276 421,02

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

271 153,32

271 153,32

5 267,70

5 267,70

276 421,02

276 421,02

Sprzedaż

0,00

0,00

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

0,00

0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2015

2016

276 421,02

276 421,02

0,00

0,00

276 421,02

276 421,02

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

Amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

Własne
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem

1.2

Wartość firmy
Na dzień 31.12.2015 oraz 31.12.2016 pozycja w bilansie – wartość firmy nie
wystąpiła.

2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.1

Zmiana stanu środków trwałych
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urządzenia
techniczne
maszyny

inne środki
trwałe

Środki trwałe,
razem

37 421,14

22 536,05

59 957,19

Zwiększenia

7 958,54

1 365,04

9 323,58

Zmniejszenia

5 106,02

0,00

5 106,02

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

40 273,66

23 901,09

64 174,75

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

30 549,16

13 348,00

43 897,16

Amortyzacja za okres

12 227,18

2 916,52

15 143,70

Sprzedaż środka trwałego

-5 106,02

0,00

-5 106,02

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

37 670,32

16 264,52

53 934,84

2 603,34

7 636,57

10 239,91

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu

ŚRODKI TRWAŁE ( STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Własne
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe, razem

2015

2016

59 957,19

64 174,75

0,00

0,00

59 957,19

64 174,75

2.2

Prawa wieczystego użytkowania gruntów
Spółka nie posiada praw wieczystego gruntów.

2.3

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne
W 2016 roku Spółka nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

2.4

Środki trwałe nieamortyzowane
W 2016 roku Spółka nie posiadała środków trwałych wyłączonych z amortyzacji.

2.5

Środki trwałe na własne potrzeby
W 2016 roku Spółka nie wytworzyła środków na własne na własne potrzeby oraz
środków trwałych w budowie.
Spółka nie posiadała też zobowiązań wobec budżetu państwa oraz jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

2.6

Zabezpieczenia majątkowe ustanowione na środkach trwałych
Spółka nie posiadała zabezpieczeń majątkowych ustanowionych na środkach trwałych
na dzień 31.12.2016 r.
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3.

Należności długoterminowe
Nie występują.

4.

Inwestycje długoterminowe

4.1

Inwestycje długoterminowe

ZMIANY W INWESTYCJACH DŁUGOTERMINOWYCH

Udziały lub
akcje

Wartość inwestycji długoterminowych na początek okresu

Inwestycje
długoterminowe,
razem

2 150 416,00

2 150 416,00

-

Zwiększenia – zakup

355 233,00

355 233,00

-

Zwiększenie –przekwalifikowanie z inwestycji krótkoterminowych na długoterminowe

125 000,00

125 000,00

-

Zmniejszenia – sprzedaż

737 002,08

737 002,08

1 893 646,92

1 893 646,92

Wartość inwestycji długoterminowych na koniec okresu

5.

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Nie występują.

6.

Zapasy
Stan zapasów (towarów) na dzień bilansowy wynosi 19 630,80 zł.

7.
7.1

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Struktura należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek
powiązanych (według daty płatności)
2015

2016

a)

z tytulu dostaw i usług

53 150,00

492,00

-

do 12 miesięcy

53 150,00

492,00

-

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

53 150,00

492,00

0,00

0,00

53 150,00

492,00

Stan należności brutto:
Odpis aktualizujący wartość należności
Stan należności netto:

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

MBF GROUP SA

26 | S t r o n a

7.2

Struktura należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych
jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (według daty
płatności)
2015

2016

a)

z tytułu dostaw i usług

0,00

656 469,30

-

do 12 miesięcy

0,00

656 469,30

-

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

Stan należności brutto:

0,00

656 469,30

Odpis aktualizujący wartość należności

0,00

Stan należności netto:

0,00

7.3

0,00
656 469,30

Struktura należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych
jednostek (według daty płatności)
2015

2016

a)

z tytułu dostaw i usług

650 504,04

72 079,95

-

do 12 miesięcy

650 504,04

72 079,95

-

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

650 504,04

72 079,95

Stan należności brutto:
Odpis aktualizujący wartość należności

0,00

Stan należności netto:

650 504,04

7.4

Zabezpieczenia majątkowe ustanowione na należnościach
Nie występują.

8.
8.1

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

-

Udziały lub akcje

-

Inne papiery wartościowe

-

Udzielone pożyczki

-

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
RAZEM:
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0,00
72 079,95

2015

2016

1 021 010,00

0,00

0,00

0,00

148 062,90

209 420,13

0,00

0,00

1 169 072,90

209 420,13
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8.2

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

-

Udziały lub akcje

-

Inne papiery wartościowe

-

Udzielone pożyczki

-

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
RAZEM:

8.3

2015

2016

199 374,40

1 037 489,25

0,00

0,00

50 094,01

1 190 306,88

0,00

0,00

249 468,41

2 227 796,13

2015

2016

12 822,03

75 458,51

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

-

Inne środki pieniężne

0,00

75 458,51

-

Inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

12 822,03

75 458,51

2015

2016

Inne inwestycje krótkoterminowe

241 030,00

241 030,00

- domeny internetowe (zakupione w celach inwestycyjnych)

241 030,00

241 030,00

RAZEM:

241 030,00

241 030,00

RAZEM:

8.4

1.

9.
9.1

Inne inwestycje krótkoterminowe

Kapitał podstawowy
Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych na dzień 31.12.2016r.

uprzywilejowane

nominał
(PLN)

liczba
akcji

kapitał akcyjny
(PLN)

udział %

Seria A

nie

2,50

40 000

100 000,00

1,85 %

Seria B

nie

2,50

8 000

20 000,00

0,37 %

Seria C

nie

2,50

8 000

20 000,00

0,37 %

STRUKTURA KAPITAŁU NA DZIEŃ 31.12.2016
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Seria D

nie

2,50

6 000

15 000,00

0,28 %

Seria E

nie

2,50

1 618 000

4 045 000,00

74,75 %

Seria F

nie

2,50

484 500

1 211 250,00

22,38 %

2 164 500

5 411 250,00

100,00%

Stan na koniec roku obrotowego

Kapitał zakładowy Spółki dominującej wynosi 5 411 250 zł i dzieli się na 2 164 500 akcji
zwykłych o wartości nominalnej 2,50 zł.
Dnia 4 listopada 2016 roku na posiedzeniu Zarządu Spółki miało miejsce podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru z
kwoty 4 200 000,00 zł do kwoty 5 411 250,00 zł. Do którego doszło poprzez emisję 484 500
akcji serii F o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Dnia 19 grudnia 2016 roku zmiana została
odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

9.2

Nabycie akcji własnych
Nie wystąpiło.

9.3

Propozycje sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd Spółki na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych proponuje
pokrycie strat z roku bieżącego zyskiem z lat przyszłych.

10.

Rezerwy na zobowiązania

wartość rezerw na
początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

wartość rezerw
na koniec
okresu

514,00

2 916,00

146,00

3 284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozostałe rezerwy

18 105,94

0,00

18 105,94

0,00

łącznie rezerwy

18 619,94

2 916,00

18 251,94

3 284,00

ZMIANY STANU REZERW
rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
rezerwa na świadczenia emerytalne i podatkowe

11.

Zobowiązania długoterminowe

11.1 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
Nie występują.
11.2 Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Nie występują.
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11.3 Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek.
a) kredyty i pożyczki
Na dzień 31.12.2016 Spółka posiadała:
•

•

kredyt bankowy, udzielony 23 kwietnia 2015 roku na finansowanie bieżącej
działalności z terminem spłaty do 31.03.2017r. Saldo kredytu na dzień bilansowy
wynosiło 18 181,90 zł
kredyt bankowy, udzielony 21 kwietnia 2016 roku na finansowanie bieżącej
działalności z terminem spłaty do 3.04.2018r. Saldo kredytu na dzień bilansowy
wynosiło 133 333,36 zł

12. Zobowiązania krótkoterminowe
12.1 Struktura zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec jednostek
powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

2015

2016

a)

z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

-

do 12 miesięcy

0,00

0,00

-

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

Razem

0,00

0,00

12.2 Struktura zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

2015

2016

a)

z tytułu dostaw i usług

0,00

636 142,00

-

do 12 miesięcy

0,00

0,00

-

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

Razem

0,00

636 142,00

12.3 Struktura zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych
jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

2015

2016

a)

z tytułu dostaw i usług

559 629,76

136 596,33

-

do 12 miesięcy

559 629,76

136 596,33
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-

powyżej 12 miesięcy
Razem

0,00

0,00

559 629,76

136 596,33

12.3 Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki od jednostek zewnętrznych.
Na koniec roku 2016 Spółka posiadała:
•
•

1 niespłaconą pożyczkę krótkoterminową od jednostki, w której posiada
zaangażowanie kapitałowe na kwotę 70 000 zł, wymagalne do dnia 31.01.2017r.
2 niespłacone pożyczki krótkoterminowe od pozostałych jednostek na łączną
kwotę 210 000zł, wymagalne do 31.12.2016r.

Na dzień bilansowy naliczone a niezapłacone odsetki od pożyczek wynoszą 8 257,75 zł.

12.4 Umowy leasingu operacyjnego nieuwzględnione w bilansie
Spółka posiada jedną umowę leasingu operacyjnego, podpisaną w lipcu 2015r., na
samochód osobowy na okres 36 miesięcy. Spółka stosuje uproszczenie, prowadząc
jednolitą ewidencję i kwalifikując umowy leasingowe według zasad określonych w
przepisach podatkowych.

13.

Rozliczenia międzyokresowe
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenie międzyokresowe kosztów

2015

2016

12 017,94

9 148,83

260,78

209,95

1.

Długoterminowe / krótkoterminowe

a/

Czynne

-

koszty utrzymania domen internetowych

-

prenumerata

1 737,18

104,88

-

ubezpieczenie samochodu w leasingu OC, AC, NNW

2 245,24

3 443,00

-

abonament Silver

3 240,74

0,00

-

aktywo z tyt. odroczonego podatku dochodowego

4 534,00

5 391,00

b/

Bierne

0,00

0,00

12 017,94

9 148,83

RAZEM:
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14. Struktura przychodów ze sprzedaży
Struktura przychodów ze sprzedaży 2016

terytorium kraju

eksport

łącznie

Przychody ze sprzedaży usług programistycznych

618 720,00

0,00

618 720,00

Przychody ze sprzedaży opracowań i analiz

164 260,00

0,00

164 260,00

2 277 462,30

0,00

2 277 462,30

11 325,35

0,00

11 325,35

3 071 767,65

0,00

3 071 767,65

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług
Przychody ze sprzedaży towarów

RAZEM

15. Pozostałe przychody operacyjne
Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

2016

- zaokrąglenia dot. rozliczeń podatku VAT

3,40

- inne przychody operacyjne

17 063,33

- kary umowne

0,00

- dofinansowanie z PFRON

2 250,00

RAZEM:

19 316,73

16. Pozostałe koszty operacyjne
Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

2016

- zaokrąglenia dot. rozliczeń podatku VAT

5,55

- darowizna

1 000,00

- koszty upomnień i egzekucyjne

8 460,92

- należności przedawnione

34 797,97

- koszty utrzymania domen internetowych przeznaczonych na inwestycje

702,98

- rozwiązanie rezerwy na koszty procesowe

-2 584,00

- pozostałe

10 006,87

RAZEM:
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17. Przychody finansowe
Struktura przychodów finansowych

2016

- otrzymane odsetki

5 336,77

- naliczone odsetki od należności z tyt. pożyczek na dzień bilansowy

14 580,10
0,65

- dodatnie różnice kursowe
RAZEM:

19 917,52

18. Koszty finansowe
Struktura kosztów finansowych

2016

- odsetki od pożyczek, bankowe – zapłacone

12 173,34

- odsetki od pożyczek naliczone na dzień bilansowy

7 267,03

- pozostałe odsetki od zobowiązań – zapłacone

6 269,24

- strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychód 923 025,00 – koszt nabycia
1 276 149,98)

353 124,98
953,83

- ujemne różnice kursowe
RAZEM:

379 788,42

19. Podatek dochodowy od osób prawnych
20.1 Odroczony podatek dochodowy od osób prawnych

Struktura odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych
- rozwiązanie aktywa (utworzone w 2015r.) z tyt. podatku odroczonego

2016
-3 489,00

- rozwiązanie rezerwy (utworzona w 2014r.) na podatek odroczony
- utworzenie rezerwy na podatek odroczony - naliczenie odsetki od pożyczek udzielonych

146,00
-2 916,00

- utworzenie aktywa –naliczenie odsetek od pożyczek otrzymanych

1 430,00

- utworzenie aktywa – rozliczenie straty podatkowej z 2011r. do wysokości naliczonych odsetek

2 916,00

RAZEM:

-1 913,00

Ze względów ostrożnościowych Spółka utworzyła aktywo z tytułu podatku odroczonego na
straty z lat ubiegłych do wysokości naliczonych, ale nieotrzymanych przychodów z tytułu
odsetek od udzielonych pożyczek.
Kwota niewykorzystanych strat podatkowych na koniec 2016 roku wyniosła 572 060,74zł.
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20.2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

Lp.

Treść

1.

Zysk/Strata brutto

2.

Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu

Dane na 31.12.2016 r.
-835 297,30

48 924,18

- materiały, usługi, opłaty NKUP

5 441,70

- wynagrodzenia niewypłacone – zmniejszenie kosztów
- składki ZUS finansowane przez płatnika dotyczące roku obrotowego, niezapłacone w terminie

1 507,28

- koszty reprezentacji

8 280,23

- pozostałe koszty operacyjne NKUP

6 359,69

- darowizny

1 000,00

- zobowiązania zapłacone po terminie

-875,00

- należności przedawnione

3.

-15 521,94

34 797,97

- odsetki od zobowiązań, zapłacone

667,22

- odsetki od zobowiązań, naliczone

7 267,03

Przychody, niebędące przychodami podatkowymi

14 580,10

- naliczone odsetki

14 580,10
0,00

- pozostałe przychody operacyjne NKUP
4.

Dochód do opodatkowania / Strata podatkowa (1 + 2 – 3)

-800 953,22

5.

Strata z lat ubiegłych

0,00

6.

Podstawa opodatkowania

0,00

7.

Podatek dochodowy należny (19% x 6)

0,00

20. Zdarzenia po dniu bilansowym
Nie występują.
21. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym
Nie występują.
22. Wybór biegłego rewidenta
Na posiedzeniu w dniu 5.12.2016 roku Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/2016 wybrała do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego firmę:
POL-TAX Sp. z o.o.
ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 03-982 Warszawa
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Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
(jednostkowego i skonsolidowanego) wynosi łącznie 7 500,00 zł netto.

finansowego

23. Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Wysokość kapitału
zakładowego spółki na
31.12.2016(PLN)

Zaangażowanie
w kapitale (%)

Jednostka powiązana
MBF Inwestycje Kapitałowe Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie

100,00 %

60 000,00

Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie

59,41 %

465 000,00

Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

23,78%

Rara Avis Sp. z o.o z siedzibą w Legnicy

41,14%

MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)

50,00%

OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu

30,00%

100 000,00

Mediatorship Group Insurance Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

35,00 %

100 000,00

Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy

42,00 %

240 000,00

44,21 % głosów

555 000,00
175 000,00

(10 000 RON)

9 820,00

24. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
24.1 Należności długoterminowe od jednostek powiązanych
Nie występują
24.2

Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych
Udziały lub akcje
31.12.2016

Jednostka powiązana
MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.

136 703,92

RAZEM:

24.3

136 703,92

Należności krótkoterminowe od jednostkach powiązanych
Należności z tytułu
dostaw i usług do 12 miesięcy

Jednostka powiązana

31.12.2016

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.

492,00

RAZEM:

492,00

24.4

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
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Udzielone pożyczki
31.12.2016

Jednostka powiązana
MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.

209 420,13

RAZEM:

209 420,13

24.5

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
Nie występują.

24.6

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
Nie występują.

24.7

Przychody ze sprzedaży od spółek powiązanych
Wartość sprzedaży w
2016

Jednostka powiązana
MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.

2 400,00

RAZEM:

2 400,00

24.8

Zakupy od spółek powiązanych
Nie występują.

25. Informacje na temat zatrudnienia
W ciągu roku 2016 w Spółce były zatrudnione łącznie 4 osoby na umowach cywilnoprawnych oraz 2 osoby na umowę o pracę.
W 2016 roku wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu wyniosło 50 361,78 zł
netto; wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej wyniosło 9 800,40 zł
netto.
26. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Spółka sporządza sprawozdanie skonsolidowane w związku z wymogami Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

27. Zobowiązania warunkowe, poręczenia i gwarancje udzielone przez MBF Group S.A.
Nie występują.

28. Kontynuacja działalności
Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności.
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29. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
W 2016 roku nie poniesiono nakładów na wytworzenie środków trwałych w budowie.

30. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji
Spółka nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji

31. Działalność zaniechana.
Nie dotyczy.

32. Informacje o instrumentach finansowych
32.1 Charakterystyka instrumentów finansowych
Na dzień 31.12.2016 w spółce wystąpiły następujące instrumenty finansowe:
Wartość na
31.12.2016

Rodzaj instrumentów finansowych
Udziały I akcje

2 931 136,17

Pożyczki udzielone.

1 399,727,01
75 458,51

Środki pieniężne

241 030,00

Inne inwestycje krótkoterminowe
RAZEM:

4 647 351,69

32.2 Informacje na temat ryzyka kredytowego
Nie dotyczy.
32.3 Informacje na temat ryzyka walutowego
Nie dotyczy.

Warszawa, 31.03.2017
Biuro Rachunkowe prowadzące księgi
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