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AKTYWA 31.12.2020 31.12.2019

A. AKTYWA TRWAŁE 28 855 146,29 22 806 179,72

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 28 773 805,74 22 711 470,72

1. Środki trwałe 26 625 001,84 0,00

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 26 625 001,84 0,00

d) środki transportu 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 1 313 803,90 22 711 470,72

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 835 000,00 0,00

III. Należności długoterminowe 81 340,55 94 709,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 81 340,55 94 709,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 81 511 823,56 18 126 563,89

I. Zapasy 36 521 459,82 10 784 290,23

1. Materiały 16 124 828,63 8 401 177,25

2. Półprodukty i produkty w toku 7 199 448,96 1 194 197,97

– w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 13 197 182,23 69 071,33

4. Towary 0,00 303 645,53

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 816 198,15

II. Należności krótkoterminowe 35 408 793,49 5 227 844,37

1. Należności od jednostek powiązanych 19 877 267,81 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 677 728,06 0,00

– do 12 miesięcy 16 677 728,06 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 3 199 539,75 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 1 985 129,90

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 1 985 129,90

– do 12 miesięcy 0,00 1 985 129,90

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 15 531 525,68 3 242 714,47

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 8 477 133,30 0,00

– do 12 miesięcy 8 477 133,30 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 6 967 805,51 3 221 464,81

c) inne 86 586,87 21 249,66

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 581 570,25 1 932 001,25

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 581 570,25 1 932 001,25

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 581 570,25 1 932 001,25

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 568 785,05 1 932 001,25

– inne środki pieniężne 12 785,20 0,00

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 182 428,04

– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 110 366 969,85 40 932 743,61

BILANS na dzień 31.12.2020



 

  

PASYWA 31.12.2020 31.12.2019

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -34 991 923,11 1 605 601,29

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 205 000,00 2 205 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 203 800,00 5 203 800,00

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 803 198,71 0,00

VI. Zysk (strata) netto -36 597 524,40 -5 803 198,71

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 145 358 892,96 39 327 142,32

I. Rezerwy na zobowiązania 1 175 513,17 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 175 513,17 0,00

– długoterminowa 1 175 513,17 0,00

– krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

– długoterminowe 0,00 0,00

– krótkoterminowe 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 143 592 648,25 39 327 142,32

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 32 778 145,76 5 011 715,02

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 929 157,76 0,00

– do 12 miesięcy 11 929 157,76 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 20 848 988,00 5 011 715,02

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 110 801 717,29 34 315 427,30

a) kredyty i pożyczki 83 319 602,25 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25 061 379,27 33 610 443,87

– do 12 miesięcy 25 061 379,27 33 610 443,87

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 1 626 463,12 360 626,65

h) z tytułu wynagrodzeń 501 278,80 344 356,78

i) inne 292 993,85 0,00

4. Fundusze specjalne 12 785,20 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 590 731,54 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 0,00 0,00

3. Inne rozliczenia międzyokresowe 590 731,54 0,00

– długoterminowe 0,00 0,00

– krótkoterminowe 590 731,54 0,00

PASYWA RAZEM 110 366 969,85 40 932 743,61

BILANS na dzień 31.12.2020



 

  

2020 2019

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 80 212 696,63 0,00

– od jednostek powiązanych 74 371 534,93 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 71 338 228,98 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 901 231,96 0,00

– w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 973 235,69 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 97 494 733,24 5 679 420,52

I. Amortyzacja 2 164 463,82 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 50 391 493,21 1 755 156,13

III. Usługi obce 13 782 348,21 1 785 097,89

IV. Podatki i opłaty, w tym: 457 624,62 29 788,92

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 14 894 152,15 1 585 804,63

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 3 613 712,62 267 700,16

– emerytalne 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 997 221,08 255 872,79

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 193 717,53 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -17 282 036,61 -5 679 420,52

D. Pozostałe przychody operacyjne 103 387,27 13 432,03

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 103 387,27 13 432,03

E. Pozostałe koszty operacyjne 13 841 048,62 9 340,12

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 13 841 048,62 9 340,12

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -31 019 697,96 -5 675 328,61

G. Przychody finansowe 221,34 105 335,99

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 221,34 791,51

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

V. Inne 0,00 104 544,48

H. Koszty finansowe 5 578 047,78 233 206,09

I. Odsetki, w tym: 3 104 413,75 233 206,09

– dla jednostek powiązanych 2 896 332,81 233 206,09

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

IV. Inne 2 473 634,03 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -36 597 524,40 -5 803 198,71

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -36 597 524,40 -5 803 198,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020



 

2020 2019

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 605 601,29 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 1 605 601,29 0,00

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 2 205 000,00 0,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 2 205 000,00

a) zwiększenie z tytułu 0,00 2 205 000,00

– wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 2 205 000,00

– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

– zmniejszenie wartości nominalnej akcji 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 205 000,00 2 205 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 203 800,00 0,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 5 203 800,00

a) zwiększenie z tytułu 0,00 5 203 800,00

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

– podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków 0,00 0,00

– z dopłat udziałowca 0,00 5 203 800,00

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00

– pokrycia straty 0,00 0,00

– umorzenia własnych udziałów 0,00 0,00

– podwyższenia kapitału zakładowego 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5 203 800,00 5 203 800,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00

– aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00

– aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00

– aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00

– zbycia środków trwałych 0,00 0,00

– aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00

– aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00

– pokrycia straty bilansowej 0,00 0,00

– umorzenia udziałów własnych 0,00 0,00

– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 0,00

– wypłaty dywidendy 0,00 0,00

– zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 803 198,71 0,00

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00

– podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00

– wypłaty dywidendy 0,00 0,00

– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego 0,00 0,00

– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 0,00

– przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 803 198,71 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5 803 198,71 0,00

a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00

– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 0,00

– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego 0,00 0,00

– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego 0,00 0,00

– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 803 198,71 0,00

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, -5 803 198,71 0,00

6. Wynik netto -36 597 524,40 -5 803 198,71

a) zysk netto 0,00 0,00

b) strata netto 36 597 524,40 5 803 198,71

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -34 991 923,11 1 605 601,29

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym



Dodatkowe informacje i objaśnienia (zgodnie z załącznikiem nr 5) 

1) W Sprawozdaniu finansowym za 2020 Spółka poniosła nakłady na środki trwałe i przyjęła na stan środki 
trwałe zgodnie z poniższym zestawieniem. Spółka wykazała w roku 2020 amortyzację w kwocie 
2 164 463,82 PLN.  

 

2) Spółka nie wykazywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 
w tym dla długo-terminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; 

3)  Spółka nie wykazywała kwoty wartości firmy;  

4) Spółka nie posiadała instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami 
finansowymi, które są wyceniane według wartości godziwej. Spółka nie miała kapitału (funduszu) z 
aktualizacji wyceny; 

 

 

 

 

 

2020

Grunty

 w tym:Prawo 

wieczystego 

użytkowania 

gruntu 

 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej  i wodnej  

 Urządzenia 

techniczne i maszyny 

  Środki  

transportu 

 Inne środki 

trwałe 

 Środki trwałe 

w budowie 

 Zaliczki na 

środki trwałe   Razem 

Wartość początkowa

Saldo otwarcia -    -                    -                      -                              -                     -                   22 711 470,72 -               22 711 470,72  

Zw iększenia, w  tym: -    -                    -                     28 789 465,66           -                     -                  7 391 798,84   835 000,00 37 016 264,50  

Nabycie -    -                      28 789 465,66            -                     -                   7 391 798,84   835 000,00  37 016 264,50  

Inne -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Transfery -    -                    -                      -                     -                   -                   -               -                   

Zmniejszenia, w  tym: -    -                    -                      -                              -                     -                   28 789 465,66 -               28 789 465,66  

Likw idacja i sprzedaż -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Inne - transfer -    -                    -                      -                     -                   28 789 465,66 -               28 789 465,66  

Saldo zamknięcia -    -                    -                      28 789 465,66            -                     -                   1 313 803,90   835 000,00  30 938 269,56  

Umorzenie

Saldo otwarcia -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Zw iększenia w  tym: -    -                    -                      2 164 463,82              -                     -                   -                   -               2 164 463,82    

Amortyzacja okresu -    -                    -                      2 164 463,82              -                     -                   -                   -               2 164 463,82    

Inne -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Transfery -    -                    -                      -                     -                   -               -                   

Zmniejszenia, w  tym: -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Likw idacja i sprzedaż -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Inne - transfer -    -                    -                      -                     -                   -                   -               -                   

Saldo zamknięcia -    -                    -                      2 164 463,82              -                     -                   -                   -               2 164 463,82    

Odpisy aktualizujące

Saldo otwarcia -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Zw iększenia: -    -                    -                      -                             -                     -                  -                  -              -                   

Zmniejszenia, w  tym: -    -                    -                     -                             -                     -                  -                  -              -                   

Wykorzystanie -    -                    -                     -                             -                     -                  -                  -              -                   

Korekta odpisu -    -                    -                     -                             -                     -                  -                  -              -                   

Saldo zamknięcia -    -                    -                      -                              -                     -                   -                   -               -                   

Warość netto

Saldo otwarcia -    -                    -                      -                              -                     -                   22 711 470,72 -               22 711 470,72  

Saldo zamknięcia -    -                    -                      26 625 001,84            -                     -                   1 313 803,90   835 000,00  28 773 805,74  



5) Spółka nie wykazywała w bilansie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę 
między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie; 

6) Spółka nie wykazywała w bilansie zobowiązań długoterminowych jak również zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku jednostki; 

7) Spółkę nie dotyczy „Podział aktywów lub pasywów na część długo i krótkoterminową” - brak w bilansie 
za 2020; 

8) Spółka na 31.12.2020 miała zabezpieczenie ustanowione w dniu 04.12.2019 w Danske Bank A/S SA O. 
w Polsce dla kart płatniczych należących do pracowników Jotul Poland Sp. z o.o. Łączna kwota 
zabezpieczenia to 60 000,00 PLN 

9) Spółka nie wykazywała kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic 
kursowych, które mogłyby powiększyć koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 
obrotowym; 

10) Spółka nie wykazywała odsetek oraz różnic kursowych, które mogłyby powiększyć cenę nabycia 
towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym; 

11) Spółka nie wykazywała przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 
incydentalnie; 

12) Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 to 251 osoby; 

13) Spółka nie udzielała zaliczek i pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, 
nadzorujących i administrujących jednostki; 

14) Zdarzenia po dniu bilansowym 

1. Konflikt zbrojny na Ukrainie 
W lutym 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie, która spowodowała powstanie wielu niekorzystnych 

zjawisk w sytuacji makroekonomicznej. Do najważniejszych z nich należą wzrost cen paliw, energii, gazu, 

surowców (np. stali) oraz okresowe zaburzenia w łańcuchach dostaw. Spółka bardzo dobrze poradziła 

sobie ze wzrostami kosztów transferując je na klientów poprzez wzrost cen jej produktów. Ze względu na 

to, że najważniejsze łańcuchy dostaw są krótkie (Norwegia, Włochy i dostawcy krajowi) nie doświadczyła 

zaburzeń w ich funkcjonowaniu. Bardzo wysoki wzrost cen surowców energetycznych (gaz, ropa, węgiel) 

oraz obawy o ich dostępność w większości krajów europejskich wywołały dodatkowy popyt na produkty 

Spółki (piece opalane drewnem są bezpieczną alternatywą dla ogrzewania gazowego czy węglowego), tak 

duży, że Spółka produkując z wykorzystaniem swoich maksymalnych mocy produkcyjnych nie jest w stanie 

go zaspokoić (portfel zamówień jest zapełniony do końca I kwartału 2023). Przełożyło się to dalszą 

dynamiczną poprawę wyników Spółki - wzrost sprzedaży za pierwsze 7 miesięcy 2022 w porównaniu z tym 

samym okresem 2021 o 39,4% oraz zdecydowana poprawa EBITDY z kwoty -9 734 198 PLN za 7 miesięcy 

2021 do kwoty 1 003 071 PLN za podobny okres 2022. Zarząd spodziewa się, że wyniki za cały 2022 

znacząco przekroczą założenia budżetowe. 

 

 

 



2. Wysoka inflacja 
Wysoka inflacja oraz wysokie stopy procentowe niewątpliwie wpływają w sposób niekorzystny 

głównie na ceny materiałów oraz koszty pracy. Obecna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na 

Ukrainie, wpłynęła na obniżenie wartości złotego oraz na dalsze skoki cen spowodowane przez nakładanie 

wzajemnych sankcji. Koszty produkcji zdecydowanie rosną co będzie miało bezpośredni wpływ na ceny 

produktów końcowych wytwarzanych przez Spółkę. Spółka z sukcesem transferuje wzrost kosztów 

produkcji na ceny dla klientów i nie ma to negatywnego przełożenia na popyt na produkty Spółki (patrz 

punkt 1). 

3. Covid 
Sytuacja związana z epidemią wydaje się ustabilizowana. Większość krajów w tym Polska priorytetowo 

zastosowały możliwość szczepień. Szczepienia przeciw COVID-19 nie dały jednak jasnych rezultatów. Na 

ten moment sytuacja jest spokojniejsza, mamy mniejszy odsetek zachorowań, obostrzenia zostały 

zniesione. Jednak co jakiś czas pojawiają się nowe mutacje wirusa. Ciężko przewidzieć jak kolejne szczepy 

COVID-19 wpłyną na zdrowie ludzi, a tym samym sytuację gospodarczą w Polsce. Istnieje ryzyko kolejnego 

lockdown-u, ale jest ono dużo mniejsze niż rok temu.  

4. Przejęcie Spółki Jotul Polska Sp. z o.o. 
Dnia 31.12.2021 nastąpiło przejęcie Spółki Jotul Polska Sp. z o.o. która to spółka było jednostką 

sprzedażową wyrobów gotowych na kraje bałtyckie. Po przejęciu zasady działania działów nie zmieniły się. 

W celu zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej oraz płynności Spółki, kierownictwo na co dzień 

obserwuje sytuację na Świecie jak i w kraju. Bieżąco dyskutowane są powyższe tematy tak by w razie 

sytuacji kryzysowych szybko i odpowiednio reagować. 

15) Spółka nie dokonywała w roku obrotowym zmian zasad (polityki) Rachunkowości; 

16) Spółka prezentuje w sprawozdaniu finansowym informacje liczbowe zapewniające porównywalność 
do roku bieżącego; 

17) informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna: 

Jotul AS; Postboks 1411, NO-1602 FREDRIKSTAD, NORWEGIA 

18) Spółka nie sporządza sprawozdania z działalności i nie nabywała w roku 2020 udziałów (akcji) 
własnych: 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 
 
Dla Zgromadzenia Wspólników Jotul Poland Sp. z o. o.  
 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 
Opinia z zastrzeżeniem 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Jotul Poland Sp. z o.o. („Spółka”), które zawiera 
bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 
zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). 
 
Naszym zdaniem, z wyjątkiem możliwych skutków sprawy opisanej w sekcji Podstawa opinii z zastrzeżeniem, 
sprawozdanie finansowe: 

− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 
jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2022 
r., poz. 1488 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;  

− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej umową; 

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

 
Podstawa opinii z zastrzeżeniem 

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazuje w pozycji „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi” kwotę 80.213 tys. zł, w tym od jednostek powiązanych kwotę 74.372 tys. zł.  Nota podatkowa wykazuje w 
pozycji J „Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym” kwotę 0,00 zł, ze względu na poniesioną stratę 
podatkową w kwocie 24.117 tys. zł. Nie byliśmy w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów 
badania dotyczących ustalenia zobowiązania Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 
rok, ponieważ Spółka nie przedstawiła nam dokumentacji cen transferowych, a także nie złożyła stosowanego 
oświadczenia za 2020 r., a transakcje z jednostkami powiązanymi są znaczące (93% przychodów). W konsekwencji 
nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się, co do prawidłowości wskazanych powyżej pozycji sprawozdania 
finansowego. 
 
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania („KSB”) w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz stosownie do 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o 
biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2022 r., poz. 1302). 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 zasadami etyki zawodowej określonymi w przyjętym przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów Międzynarodowym Kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe 
standardy niezależności) („Kodeks etyki”) opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Etycznych dla Księgowych oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania 
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i 
Kodeksem etyki. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali 
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 
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Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 
naszej opinii. 
 
Inne sprawy 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało 
przeprowadzone na podstawie decyzji Spółki i nie wynika z obowiązku określonego w art. 64 Ustawy o 
rachunkowości. 
 
Odpowiedzialność Zarządu 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 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 jest zobowiązany 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 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; 
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− 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. 

 
Przekazujemy osobom sprawującym nadzór informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli 
wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 
 
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  
 
Informujemy, że Spółka korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 49 ust. 5 Ustawy o rachunkowości, nie 
sporządza Sprawozdania z działalności. 
 
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 
 
Informacja o niedopełnieniu przez Spółkę obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych i złożenia 
oświadczenia stosownie do art. 11m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz informacji o cenach 
transferowych stosownie do art. 11t tej ustawy 

Do dnia zakończenia badania Spółka nie dopełniła (i) wynikającego z art. 11m ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych obowiązku złożenia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Spółki oświadczenia o 
sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych a także (ii) wynikającego z art. 11t ww. ustawy obowiązku 
złożenia do Szefa KAS informacji o cenach transferowych za rok podatkowy 2020. 
 
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 
niezależnego biegłego rewidenta, jest Łukasz Koziński. 
 
Działający w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał 
sprawozdanie finansowe: 
 
 
 
 
 
Łukasz Koziński 
Nr w rejestrze 12795 
 
Warszawa, 30 sierpnia 2022 r. 



Translation of the financial statements, supporting notes and auditor's report follows on the next pages



 

ASSETS 31.12.2020 31.12.2019

A. FIXED ASSETS 28 855 146,29 22 806 179,72

I. Intangible assets 0,00 0,00

1. Development costs 0,00 0,00

2. Goodwill 0,00 0,00

3. Other intangible assets 0,00 0,00

4. Advances on intangible assets 0,00 0,00

II. Tangible fixed assets 28 773 805,74 22 711 470,72

1. Fixed assets 26 625 001,84 0,00

a) land (including the right of perpetual usufruct of land) 0,00 0,00

b) buildings, premises and land and water engineering facilities 0,00 0,00

c) plant and machinery 26 625 001,84 0,00

d) means of transport 0,00 0,00

e) other fixed assets 0,00 0,00

2. Fixed ussets under construction 1 313 803,90 22 711 470,72

3. Prepayments for fixed ussets under construction 835 000,00 0,00

III. Long-term receivables 81 340,55 94 709,00

1. From related parties 0,00 0,00

2. From other entities in which the entity has an equity exposure 0,00 0,00

3. From other entities 81 340,55 94 709,00

IV. Long-term investments 0,00 0,00

1. Real estate property 0,00 0,00

2. Intangible assets 0,00 0,00

3. Long-term financial assets 0,00 0,00

a) in related entities 0,00 0,00

– shares or stocks 0,00 0,00

– other securities 0,00 0,00

–  loans granted 0,00 0,00

–  other long-term financial assets 0,00 0,00

b) in other entities in which the entity has an equity exposure 0,00 0,00

– shares or stocks 0,00 0,00

– other securities 0,00 0,00

– loans granted 0,00 0,00

– other long-term assets financial assets 0,00 0,00

c) in other entities 0,00 0,00

– shares or stocks 0,00 0,00

– other securities 0,00 0,00

– loans granted 0,00 0,00

– other long-term financial assets 0,00 0,00

4. Other long-term investments 0,00 0,00

V. Long-term prepayments and accrued income 0,00 0,00

1. Deferred tax assets 0,00 0,00

2. Other prepayments and accrued income 0,00 0,00

B. Current assets 81 511 823,56 18 126 563,89

I. Inventory 36 521 459,82 10 784 290,23

1. Materials 16 124 828,63 8 401 177,25

2. Semi-finished products and products in progress 7 199 448,96 1 194 197,97

–  including built-up objects in progress 0,00 0,00

3. Finished products 13 197 182,23 69 071,33

4. Goods 0,00 303 645,53

5. Advances on deliveries and services 0,00 816 198,15

II. Short-term receivables 35 408 793,49 5 227 844,37

1. Receivables from related entities 19 877 267,81 0,00

a) for deliveries and services, with the repayment period: 16 677 728,06 0,00

– up to 12 months 16 677 728,06 0,00

– over 12 months 0,00 0,00

b) other 3 199 539,75 0,00

2. Receivables from other entities in which the entity has equity exposure 0,00 1 985 129,90

a) for deliveries and services, with the repayment period: 0,00 1 985 129,90

– up to 12 months 0,00 1 985 129,90

– over 12 months 0,00 0,00

b) other 0,00 0,00

3. Receivables from other entities: 15 531 525,68 3 242 714,47

a) for deliveries and services, with the repayment period: 8 477 133,30 0,00

– up to 12 months 8 477 133,30 0,00

– over 12 months 0,00 0,00

b) due to taxes, subsidies, custom duties, social and health security and other public law titles 6 967 805,51 3 221 464,81

c) other 86 586,87 21 249,66

d) receivables claimed in court 0,00 0,00

III. Short-term investments 9 581 570,25 1 932 001,25

1. Short-term financial assets 9 581 570,25 1 932 001,25

a) in related entities 0,00 0,00

– shares or stocks 0,00 0,00

– other securities 0,00 0,00

– loans granted 0,00 0,00

– other short-term financial assets 0,00 0,00

b) in other entities 0,00 0,00

– shares or stocks 0,00 0,00

– other securities 0,00 0,00

– loans granted 0,00 0,00

– other short-term financial assets 0,00 0,00

c) cash and other monetary assets 9 581 570,25 1 932 001,25

– cash in hand and on accounts 9 568 785,05 1 932 001,25

–  other cash 12 785,20 0,00

–  other monetary assets 0,00 0,00

2. Other short- term investments 0,00 0,00

IV. Short-term prepayments and accrued income 0,00 182 428,04

– including: assets from uncompleted construction contracts 0,00 0,00

C. Payments due to share capital not paid 0,00 0,00

D. Own shares (stocks) 0,00 0,00

TOTAL ASSETS 110 366 969,85 40 932 743,61

BALANCE SHEET prepared on 31.12.2020



 

LIABILITIES 31.12.2020 31.12.2019

A. Equity -34 991 923,11 1 605 601,29

I. Primary capital (fund) 2 205 000,00 2 205 000,00

II. Reserve capital, including: 5 203 800,00 5 203 800,00

– share premium 0,00 0,00

III. Revaluation capital, including: 0,00 0,00

– due to revaluation of fair value 0,00 0,00

IV. Other reserve capital, including: 0,00 0,00

– created in accordance with the company's articles of association 0,00 0,00

– for own shares (stocks) 0,00 0,00

V. Profit/loss from previous years -5 803 198,71 0,00

VI. Net profit/loss -36 597 524,40 -5 803 198,71

VII. Write offs from net profit during the financial year (negative value) 0,00 0,00

B. Liabilities and provisions 145 358 892,96 39 327 142,32

I. Provisions 1 175 513,17 0,00

1. Deferred tax provision 0,00 0,00

2. Provision for pensions and other post-employment benefits 1 175 513,17 0,00

– long-term 1 175 513,17 0,00

– short-term 0,00 0,00

3. Other provisions 0,00 0,00

– long-term 0,00 0,00

– short-term 0,00 0,00

II. Long-term liabilities 0,00 0,00

1. To related entities 0,00 0,00

2. To other entities in which the entity has an equity exposure 0,00 0,00

3. To other entities 0,00 0,00

a) credits and loans 0,00 0,00

b) due to the issue of debt securities 0,00 0,00

c) other financial liabilities 0,00 0,00

d) bills of exchange 0,00 0,00

d) other 0,00 0,00

III. Short-term liabilities 143 592 648,25 39 327 142,32

1. Liabilities due to related entities 32 778 145,76 5 011 715,02

a) for deliveries and services, with the payment period: 11 929 157,76 0,00

– up to 12 months 11 929 157,76 0,00

– over 12 months 0,00 0,00

b) other 20 848 988,00 5 011 715,02

2. Liabilities to other entities in which the entity has an equity exposure 0,00 0,00

a) for deliveries and services, with the payment period: 0,00 0,00

– up to 12 months 0,00 0,00

– over 12 months 0,00 0,00

b) other 0,00 0,00

3. Liabilities to other entities 110 801 717,29 34 315 427,30

a) credits and loans 83 319 602,25 0,00

b) due to the issue of debt securities 0,00 0,00

c) other financial liabilities 0,00 0,00

d) for deliveries and services, with the payment period: 25 061 379,27 33 610 443,87

– up to 12 months 25 061 379,27 33 610 443,87

– over 12 months 0,00 0,00

e) advances received on deliveries and services 0,00 0,00

f) bills of exchange 0,00 0,00

g) due to taxes, customs duties, social and health security and other public law 

titles 1 626 463,12 360 626,65

h) due to remunerations 501 278,80 344 356,78

i) other 292 993,85 0,00

4. Special funds 12 785,20 0,00

IV. Accruals 590 731,54 0,00

1. Negative goodwill 0,00 0,00

2. Accruals for construction contracts 0,00 0,00

3. Other accruals 590 731,54 0,00

– long-term 0,00 0,00

– short-term 590 731,54 0,00

TOTAL LIABILITIES 110 366 969,85 40 932 743,61

BALANCE SHEET prepared on 31.12.2020



 

  

2020 2019

A. Net revenues from sales and equivalent 80 212 696,63 0,00

– from related entities 74 371 534,93 0,00

I. Net revenues from sales of products 71 338 228,98 0,00

II. Inventory change (increase – positive value, decrease – negative value) 901 231,96 0,00

– including built-up objects in progress 0,00 0,00

III. The cost of manufacturing of products for entity's own needs 0,00 0,00

IV. Net revenues from sales of goods and materials 7 973 235,69 0,00

B. Operating expenses 97 494 733,24 5 679 420,52

I. Depreciation 2 164 463,82 0,00

II. Consumption of materials and energy 50 391 493,21 1 755 156,13

III. Outsourced services 13 782 348,21 1 785 097,89

IV. Taxes and charges, including: 457 624,62 29 788,92

– excise duty 0,00 0,00

V. Remunerations 14 894 152,15 1 585 804,63

VI. Social security ans other benefits, including: 3 613 712,62 267 700,16

– pension 0,00 0,00

VII. Other operating expenses 997 221,08 255 872,79

VIII. Value of sold goods and materials 11 193 717,53 0,00

C. Profit (loss) from sales (A–B) -17 282 036,61 -5 679 420,52

D. Other operating revenues 103 387,27 13 432,03

I. Profit from the disposal of non-financial fixed assets 0,00 0,00

II. Grants 0,00 0,00

III. Revaluation of non-financial assets 0,00 0,00

IV. Other operating revenues 103 387,27 13 432,03

E. Other operating expenses 13 841 048,62 9 340,12

I. Loss from the disposal of non-financial fixed assets 0,00 0,00

II. Revaluation of non-financial assets 0,00 0,00

III. Other operating expenses 13 841 048,62 9 340,12

F. Profit (loss) from operating activity (C+D–E) -31 019 697,96 -5 675 328,61

G. Financial revenues 221,34 105 335,99

I. Dividends and share in profits, including: 0,00 0,00

a) from related entities, including: 0,00 0,00

– in which the entity has an equity exposure 0,00 0,00

b) from other entities, including: 0,00 0,00

– in which the entity has an equity exposure 0,00 0,00

II. Interest, including: 221,34 791,51

– from related entities 0,00 0,00

III. Profit on the disposal of financial assets, including: 0,00 0,00

– in related entities 0,00 0,00

IV. Revaluation of financial assets 0,00 0,00

V. Other 0,00 104 544,48

H. Financial expenses 5 578 047,78 233 206,09

I. Interest, including: 3 104 413,75 233 206,09

– for related entities 2 896 332,81 233 206,09

II. Loss on the disposal of financial assets, including: 0,00 0,00

– in related entities 0,00 0,00

III. Revaluation of financial assets 0,00 0,00

IV. Other 2 473 634,03 0,00

I. Gross profit (loss)  (F+G–H) -36 597 524,40 -5 803 198,71

J. Income tax 0,00 0,00

K. Other mandatory decrease of profit (increase of loss) 0,00 0,00

L. Net profit (loss)  (I–J–K) -36 597 524,40 -5 803 198,71

PROFIT AND LOSS ACCOUNT [comparative variant] made for 2020



 

2020 2019

I. Opening balance of equity 1 605 601,29 0,00

– changes in accounting principles (policies) 0,00 0,00

– corrections of errors 0,00 0,00

Ia. Opening balance of share capital, after adjustments 1 605 601,29 0,00

1. Share capital at the beginning of the period 2 205 000,00 0,00

1.1. Changes in share capital 0,00 2 205 000,00

a) increase (due to) 0,00 2 205 000,00

– issue of shares 0,00 2 205 000,00

– increase in the nominal value of shares 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) decrease (due to) 0,00 0,00

– redemption of shares 0,00 0,00

– decrease in the nominal value of shares 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

1.2. Share capital at the end of the period 2 205 000,00 2 205 000,00

2. Reserve capital at the beginning of the period 5 203 800,00 0,00

2.1.Change in reserve capital 0,00 5 203 800,00

a) increase (due to) 0,00 5 203 800,00

– issue of shares above the nominal value 0,00 0,00

– profit distribution (statutory) 0,00 0,00

– profit distribution (above the statutory minimum threshold) 0,00 0,00

– disposal or liquidation of previously revalued fixed assets - difference from revaluation concerning outgoing fixed assets 0,00 0,00

– … 0,00 5 203 800,00

b) decrease (due to) 0,00 0,00

– covering of loss 0,00 0,00

– redemption of own shares 0,00 0,00

– increase of the share capital 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

2.2. Reserve capital at the end of the period 5 203 800,00 5 203 800,00

3. Revaluation capital at the beginning of the period - changes to the adopted accounting principles 0,00 0,00

3.1. Changes in the revaluation capital 0,00 0,00

a) increase (due to) 0,00 0,00

– revaluation of fixed assets 0,00 0,00

– revaluation of fair value 0,00 0,00

– decrease in reserves due to deferred income tax, determined on temporary differences charged to capital 0,00 0,00

– revaluation of other assets 0,00 0,00

– exchange rate differences on translation of foreign branches 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) decrease (due to) 0,00 0,00

– disposal of fixed assets 0,00 0,00

– revaluation of fair value 0,00 0,00

– increase in reserves (provisions) due to deferred income tax, determined on temporary differences charged to capital 0,00 0,00

– revaluation of other assets 0,00 0,00

– exchange rate differences on translation of foreign branches 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

3.2. Revaluation capital at the end of the period 0,00 0,00

4. Other reserve capitals at the beginning of the period 0,00 0,00

4.1. Changes in other reserve capitals 0,00 0,00

a) increase (due to) 0,00 0,00

– created in accordance with the Company's articles of association 0,00 0,00

– for own shares and stocks 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b)  decrease (due to) 0,00 0,00

– coverage of balance sheet loss 0,00 0,00

– redemption of its own shares 0,00 0,00

– increase of the share capital or reserve capital 0,00 0,00

– profit distribution (dividends) 0,00 0,00

– return the additional contributions to shareholders 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

4.2. Other reserve capitals at the end of the period 0,00 0,00

5. Profit (loss) from previous years at the beginning of the period -5 803 198,71 0,00

5.1. Profit from previous years at the beginning of the period 0,00 0,00

– changes to the adopted accounting principles 0,00 0,00

– corrections of errors 0,00 0,00

5.2. Profit from previous years at the beginning of the period, after adjustments 0,00 0,00

a) increase (due to) 0,00 0,00

– distribution of profit from previous years 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) decrease (due to) 0,00 0,00

– dividends payments 0,00 0,00

–  distribution to the share capital, supplementary or reserve capital 0,00 0,00

– coverage of losses form previous years 0,00 0,00

– redemption of shares 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

5.3. Profit from previous years at the end of the period 0,00 0,00

5.4. Loss form previous years at the beginning of the period 5 803 198,71 0,00

– changes to the adopted accounting principles (policy) 0,00 0,00

– corrections of errors 0,00 0,00

5.5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments 5 803 198,71 0,00

a) increase (due to) 0,00 0,00

– transfers of loss from previous years to be covered 0,00 0,00

– loss on sale or redemption by decrease of share capital of its own shares not covered by reserve capital 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

b) decrease (due to) 0,00 0,00

– coverage of previous years' losses from profit 0,00 0,00

– coverage of previous years' losses from reserve capital 0,00 0,00

– coverage of previous years' losses from decrease of share capital (equity) 0,00 0,00

– coverage of previous years' losses from additional contributions of shareholders 0,00 0,00

– … 0,00 0,00

5.6. Loss from previous years at the end of the period 5 803 198,71 0,00

5.7. Profit (loss) from previous years at the end of the period -5 803 198,71 0,00

6. Net result -36 597 524,40 -5 803 198,71

a) net profit 0,00 0,00

b) net loss 36 597 524,40 5 803 198,71

c) profit write-off 0,00 0,00

II. Closing balance of equity at the end of the period -34 991 923,11 1 605 601,29

III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage) 0,00 0,00

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY for the period from 1.01.2020 till 31.12.2020



Additional information and notes (according to the Annex no 5) 

1) In the Financial Statements for 2020, the Company incurred expenditures on fixed assets and took in 
fixed assets as shown below. The Company reported in 2020 depreciation in the amount of PLN 
2.164.463,82.  

 

2) The Company did not indicate during the financial year write-offs  of the actual value of the fixed assets, 
including long-term non-financial assets and long-term financial assets; 

3) The Company did not indicate the amount of the value of the Company;  

4) The Company had no financial instruments or assets that are not financial instruments measured at fair 
value. The Company had no capital (fund) from updated valuation; 

5) The Company did not indicate in the balance sheet any active accruals of the costs representing the 
difference between the value of financial assets received and the liability to pay for them; 

6) The Company did not indicate in the balance sheet any long-term liabilities as well as liabilities secured 
on the entity's assets; 

7) The Company is not concerned with the "Long and short term division of assets or liabilities" - missing 
from the 2020 balance sheet; 



8) As for 31.12.2020 the Company on 04.12.2019 had established security measures at Danske Bank A/S 
SA O. w Polsce (A Branch in Poland) for payment cards belonging to employees of Jotul Poland Sp. z o.o. . 
The total amount of collateral is PLN 60,000.00. 

9) The Company did not indicate any costs of capital work under construction, including interest and 
foreign exchange differences, which could add to the cost of fixed assets under construction during the 
financial year; 

10) The Company did not indicate any interest or exchange differences that would have increased the 
purchase price of goods or the manufacturing cost of products during the financial year; 

11) The Company did not report revenue or expenses of extraordinary value or which occurred 
incidentally; 

12) Average employment in 2020 was 251 people; 

13) The Company did not grant any advance payments or loans to the members of the entity's 
management, supervisory and administrative bodies; 

14) Events after the balance sheet date 

1. Armed conflict in Ukraine 
In February 2022, war has broken out in Ukraine, creating a number of adverse developments in the 

macroeconomic situation. The most important of these developments include price increases for fuel, 

energy, gas, raw materials (e.g. steel) and periodical disruptions in supply chains. The company has coped 

very well with the cost increases by transferring them to customers by increases in the prices of its 

products. Due to the fact that the most important supply chains are short (Norway, Italy and domestic 

suppliers) the Company has not experienced disruptions. The very high increase in the prices of energy raw 

materials (gas, oil, coal) and concerns about their availability in the most European countries have 

triggered additional demand for the Company's products (wood-burning cookers are a safe alternative to 

gas or coal heating), so much so that the Company, producing at its maximum capacity, is unable to meet 

it (its order book is full until the end of Q1 2023). This have had an impact on a further dynamic 

improvement in the Company's results - increase in sales for the first 7 months of 2022 compared to the 

same period of 2021 by a 39.4%, and a significant improvement in EBITDA from PLN -9 734 198 for the 7 

months of 2021 to PLN 1 003 071 for a similar period of 2022. The Management Board expects that the 

results for the whole year of 2022 will significantly exceed budget assumptions. 

 

2. High inflation 
High inflation and high interest rates undoubtedly have an adverse effect mainly on material prices 

and labour costs. The current situation related to the armed conflict in Ukraine, has affected the 

depreciation of the polish currency (zloty) and further price spikes caused by the imposition of mutual 

sanctions. Production costs are definitely increasing which will have a direct impact on the prices of the 

final products manufactured by the Company. The Company is successfully transferring the increase in 

production costs into prices paid by customers and this has no negative impact on the demand for the 

Company's products (see section 1). 

 



3. Covid 
The Covid virus outbreak situation appears to have stabilised. Most countries including Poland have 

prioritised the possibility of vaccination. However, vaccination against COVID-19 has not presented clear 

results. At the moment, the situation is more stable, we have a lower rate of infection, restrictions have 

been lifted. However, new mutations of the virus appear from time to time. It is difficult to predict how the 

next COVID-19 strains will affect people's health and thus the economic situation in Poland. There is a risk 

of another lockdown, but it is much smaller than a year ago.  

4. Acquisition of Jotul Polska Sp. z o.o. 
On 31.12.2021, Jotul Polska Sp. z o.o. was acquired, which was the sales unit for completed products for 

the Baltic countries. The operating principles of the divisions did not change after the acquisition. 

In order to ensure the continuity of the Company's business and liquidity, the management monitors the 

global and national situation on a daily basis. These topics are discussed on an ongoing basis so that, in 

the event of crisis situations, a swift and appropriate response could be made. 

15) The Company did not make any changes to its accounting principles (policies) during the financial year; 

16) The Company presents numerical information in the financial statements that ensure comparability 
to the current year; 

17) information on the name and registered office of the entity preparing the consolidated financial 
statements at the lowest level of the capital group in which the Company is a subsidiary: 

Jotul AS; Postboks 1411, NO-1602 FREDRIKSTAD, NORWAY 

18) The company does not prepare a management report and did not acquire its own shares (stocks) in 
2020: 
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REPORT ON AUDIT OF THE INDEPENDENT AUDITOR 

 

To the General Meeting of Shareholders of Jotul Poland Sp. z o. o.   

  

Report on the audit of the annual financial statements 

  

Qualified opinion 

We have audited the annual financial statements of Jotul Poland Sp. z o.o. (the "Company"), which comprise the 

balance sheet dated on 31 December 2020 and the profit and loss statement, statement of changes in equity for 

the year ended on that date and additional information and notes to the financial statements (the "financial 

statements").  

 

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the section Basis for the qualified opinion, 

the financial statements:  

-  present a true and fair view of the Company's assets and its financial situation dated on 31 December 2020 

and of its financial performance for the financial year ended on that date, in accordance with the applicable 

provisions of the Accounting Act of 29 September 1994 ("the Accounting Act" - Journal of Laws 2022, item 

1488, as amended) and adopted accounting principles (policies);   

-  complies in form and its content with the applicable laws binding the Company as well as with the Articles 

of Association of the Company;  

-  have been prepared on the basis of the properly kept accounting books in accordance with the provisions 

of Chapter 2 of the Accounting Act.   

  

Basis for the qualified opinion 

The profit and loss statement dated on 31 December 2020 presents under the heading 'Net revenue from sales 

and other equal to them' an amount of 80.213 kPLN, including an amount of 74.372 kPLN from the related units.  

The tax note presents in item J 'Income tax base' an amount of 0.00 kPLN due to the incurred tax loss in amount 

of 24.117 kPLN. We were not able to obtain adequate and sufficient audit evidence regarding to the 

determination of the Company's corporate income tax liability for the year 2020, as the Company did not provide 

us with the transfer pricing documentation and did not submit the relevant statement for the year 2020, and the 

transactions with the related entities are significant (93% of the revenue). Consequently, we are unable to 

comment on the accuracy of the items of the financial statements indicated above.  

  

We conducted our audit in accordance with the National Standards on Auditing ("KSB") in the wording of the 

International Standards on Auditing adopted by the National Council of Statutory Auditors and in accordance 

with the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision ("Act on Statutory 

Auditors" - Journal of Laws 2022, item 1302). Our responsibility under these standards is further described in the 

section of our report Auditor's responsibility for the audit of the financial statements.   

 

We are independent of the Company in accordance with the principles of professional ethics set out in the 

adopted by the National Council of Statutory Auditors International Code of Ethics for Professional Accountants 

(including International Standards of Independence) (the "Code of Ethics") developed and approved by the 

Council of International Ethical Standards for Accountants and with other ethical requirements that apply to the 

audit of financial statements in Poland. We have fulfilled our other ethical duties in accordance with these 

requirements and with the Code of Ethics. In conducting the audit, the key auditor and the audit firm remained 

independent of the Company in accordance with the independence requirements set out in the Act on Statutory 

Auditors.  



We believe that the audit evidence that we have obtained are sufficient and appropriate to form the basis of 

our opinion.  

 

Other matters  

The audit of the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2020 has been carried 

out at the Company's discretion and does not result from the obligation set out in the Article 64 of the Accounting 

Act.  

  

Management Board's responsibility for the financial statements  

The Management Board of the Company is responsible for the preparation, on the basis of the properly 

maintained accounting records, of financial statements that give a true and fair view of the Company's assets, its 

financial position and financial performance in accordance with the provisions of the Accounting Act, the adopted 

accounting principles (policies), laws and provisions of the Company’s Articles of Association applicable to the 

Company, and for such internal control as the Management Board considers necessary to enable the preparation 

of financial statements that are free from substantial misstatement, whether due to fraud or error.  

  

In preparing the financial statements the Management Board of the Company is responsible for assessing the 

Company's ability to continue its activity, for disclosing, where applicable, matters related to the continuance of 

its activity and for adopting the principles of the continuance of its activity as the basis for accounting, except 

where the Management Board either intends to liquidate the Company or to cease to carry its activity or has no 

realistic alternative but to liquidate it or cease its activity.  

  

The Company's Management Board is responsible for ensuring that the financial statements meet the 

requirements of the Accounting Act.   

  

Auditor's responsibility for the audit of the financial statements  

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 

from substantial misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our 

opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but does not guarantee that an audit performed in 

accordance with the KSB will always detect an existing substantial misstatement. Distortions may arise from fraud 

or error and are considered substantial if they could reasonably be expected to influence, either individually or 

jointly, the economic decisions of users made on the basis of those financial statements.  

  

The scope of the audit does not include assurance as to the future profitability of the Company or the efficiency 

or effectiveness of the management of its affairs by the Management Board now or in the future.  

  

During the process of audit in accordance with the KSB we apply professional judgement and maintain 

professional scepticism and:  

-  we identify and assess the risks of substantial misstatement of the financial statements due to fraud or 

error, design and perform audit procedures appropriate to those risks and obtain audit evidence that are 

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a substantial 

misstatement resulting from fraud is greater than not detecting a substantial misstatement resulting from 

error because fraud may involve collusion, forgery, deliberate omissions, misrepresentation or 

circumvention of internal control;  

-  we obtain an understanding of the internal control relevant to the audit for the purpose of designing audit 

procedures that are appropriate in the given circumstances, but not for the purpose of expressing an 

opinion on the effectiveness of the Company's internal control;   

-  we assess the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting 

estimates and related disclosures made by the Company's Management Board;  



-  we come to conclusion on the appropriateness of the Company's Management Board use of the activity 

continuance rule as the basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether there is a 

substantial uncertainty related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's 

ability to continue its activity. If we conclude that a substantial uncertainty exists, we are required to draw 

attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures 

are inadequate, we modify our opinion. Our conclusions are based on audit evidence obtained up to the 

date of our auditor's report, however, future events or conditions may cause that the Company ceases its 

activity;  

-  we assess the overall presentation, structure and content of the financial statements, including disclosures, 

and whether the financial statements present the transactions and events that are their basis in a manner 

that provides a fair presentation.  

 

We provide supervisors with information about, among other, the planned scope and timing of the audit and the 

significant findings of the audit, including any significant internal control weaknesses that we identify during the 

audit.  

  

Other information, including activity report   

  

We would like to inform you that the Company, taking advantage of the exemption referred to in Article 49(5) of 

the Accounting Act, does not prepare a Report on taken actions. 

  

Report on other legal and regulatory requirements  

 

Information on the Company’s failure to comply with the obligation to maintain transfer pricing 

documentation and submit a declaration pursuant to Article 11m of the Corporate Income Tax Act and transfer 

pricing information pursuant to Article 11t of that Act  

By the date of completion of the audit, the Company had not fulfilled (i) the obligation under Article 11m of the 

Corporate Income Tax Act to submit to the head of the tax office having jurisdiction over the Company a 

statement on the preparation of local transfer pricing documentation and as well (ii) the obligation under Article 

11t of the abovementioned Act to submit to the head of KAS (National Tax Administration) information on 

transfer pricing for the tax year of 2020.  

  

The key auditor responsible for the audit resulting in this independent auditor's report is Łukasz Koziński.  

  

Acting on behalf of Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. with its registered office in 

Warsaw, entered into the list of audit firms under the number of 73, on behalf of which the key statutory auditor 

audited the financial statements:  

  

  

Digitally signed by Lukasz Kozinski 

 

Lukasz Kozinski  

Register no. 12795  

  

Warsaw, 30 August 2022.  




