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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
za 2021 rok 

 

Firma spółki: NASTER Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Siedziba spółki: 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38 

Podstawowy przedmiot 
działalności: 

NASTER Sp. z o.o. rozpoczęła swoją 
działalność w dniu 18 lutego 2015 roku, 
Spółka świadczy usługi wykonywania instalacji 
elektrycznych. 

Rejestracja jednostki: KRS 0000544760 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
REGON: 360822080, NIP: 9372673065 

Czas trwania działalności firmy: Nieograniczony 

Okres objęty sprawozdaniem 
finansowym: 

Prezentowany rok obrotowy rozpoczyna się 
01.01.2021r., a kończy 31.12.2021r. 

Wewnętrzne jednostki 
organizacyjne: 

W bieżącym roku obrotowym w skład 
jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki 
organizacyjne zobowiązane do sporządzania 
samodzielnego sprawozdania finansowego, 
jednostka nie była więc zobowiązana do 
sporządzenia łącznego sprawozdania 
finansowego. 

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę. Na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 
kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy 
w niezmienionym zakresie. 

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w postaci określonej w załączniku 
nr 5, przeznaczonym dla jednostek małych korzystających z uproszczeń 
odnoszących się do sprawozdania finansowego. 
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Sprawozdanie finansowe nie obejmuje zestawienia zmian w kapitale własnym, 
rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie 
z ich treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte 
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden 
rok oraz wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10.000 zł są 
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 
użytkowania. 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Zastosowane stawki i metody amortyzacji odpowiadają ekonomicznemu zużyciu 
środków trwałych a wynikają z załącznika do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do 
środków trwałych. 

Inwestycje długoterminowe oraz rzeczowe składniki aktywów obrotowych 
wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

Towary wycenia się w cenach nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto. 
Rozchód do zużycia następuje według metody FIFO. 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny uzgodnione i potwierdzone przez kontrahentów. 

Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie 
wyższych od rynkowych. 

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dzień 
bilansowy średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski. 

Rozliczenia międzyokresowe ustalane w wysokości kwot przypadających na 
następne okresy sprawozdawcze odpisuje się w równych ratach w ciągu okresu 
jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie, z zachowaniem zasady ostrożności. 

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

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy 
w kwocie wymagającej zapłaty. 

Umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 
osób prawnych 

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej. 

Nie ustala się odroczonego podatku dochodowego. 
 

 

Katowice, dnia 23 maja 2022r. 

 

Sporządził:     Zarząd Spółki: 

 
Jarosław Woźniak                                   Maciej Sieracki – Prezes Zarządu 
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BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 

 
Nazwa i adres jednostki

w złotych

31.12.2021r. 31.12.2020r. 31.12.2021r. 31.12.2020r.
1 2 3 4 1 2 3 4

A. AKTYWA TRWAŁE 138 044,40      735 937,83      A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 985 044,86      988 153,28      

I. Wartości niematerialne i prawne -                      2 937,50           I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00  5 000,00          

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 20 650,40         733 000,33      II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 49,55                838 599,55      

 - środki trwałe 20 650,40         675 000,00       

 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

(akcji)

-                      -                      

 - środki trwałe w budowie -                      58 000,33         III.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym:
-                     -                     

III. Należności długoterminowe -                      -                       - z tytułu aktualizacji wartości godziwej -                      -                      

IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: 117 394,00      -                      IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -                     -                     

 - nieruchomości -                      -                      V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 30 237,50 -       -                     

 - długoterminowe aktywa finansowe 117 394,00       -                      VI. Zysk (strata) netto 15 232,81        144 553,73      

V.
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
-                      -                      VII.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna)
-                     -                     

B AKTYWA OBROTOWE 1 906 427,27   1 386 824,87   B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA
1 059 426,81  1 134 609,42   

I. Zapasy 466 746,23      52 511,05         I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: -                     -                     

II. Należności krótkoterminowe, w tym: 1 052 618,20   1 279 406,00    - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -                      -                      

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 701 437,96       1 244 210,01    II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: -                     13 196,23        

 - do 12 miesięcy 701 437,96       1 244 210,01     - z tytułu kredytów i pożyczek -                      -                      

 - powyżej 12 miesięcy -                      -                      III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 698 854,94      1 114 295,43   

III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 335 439,64      12 483,40         a) z tytułu kredytów i pożyczek 236 141,91      544 551,52       

a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 335 439,64       12 483,40         b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 255 518,69      543 589,99       

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 335 439,64       12 483,40          - do 12 miesięcy 255 518,69      543 589,99       

IV.
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
51 623,20         42 424,42          - powyżej 12 miesięcy -                      -                      

C
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) 

PODSTAWOWY
-                      -                      c) fundusze specjalne -                      -                      

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE -                      -                      IV. Rozliczenia międzyokresowe 360 571,87      7 117,76          

AKTYWA RAZEM  (suma poz. A i B i C i D) 2 044 471,67   2 122 762,70   PASYWA RAZEM  (suma poz. A i B) 2 044 471,67  2 122 762,70   

BILANS (dla jednostek małych)

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

AKTYWA
Stan na dzień

PASYWA
Stan na dzień

NASTER Sp. z o.o.
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38

NIP 9372673065, REGON 360822080
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES od 01.01.2021 do 31.12.2021 

od 01.01.2021r.                    

do 31.12.2021r.

od 01.01.2020r.                    

do 31.12.2020r.

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 752 693,58     8 768 200,12       

I. Przychody netto ze sprzedaży 10 456 796,43      8 736 600,56        

II.
Zmiana stanu produktów  (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)
295 897,15           31 599,56             

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -                        -                        

B. Koszty działalności operacyjnej 10 714 615,76     8 536 858,55       

I. Amortyzacja 2 937,50               27 994,00             

II. Zużycie materiałów i energii 2 090 371,93        824 622,37           

III. Usługi obce 7 604 967,57        7 476 831,94        

IV. Wynagrodzenia 185 703,94           45 739,49             

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 450,75                  7 319,55               

 - emerytalne 450,75                  4 494,38               

VI. Pozostałe koszty, w tym: 830 184,07           154 351,20           

 - wartość sprzedanych towarów i materiałów 564 286,28           -                        

C. Zysk (strata) ze sprzedaży  (A - B) 38 077,82            231 341,57          

D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 86 842,45            27 256,88            

 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                        -                        

E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 55 264,85            26 172,27            

 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                        -                        

F. Przychody  finansowe, w tym: -                        418,80                 

I.
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
-                        -                        

 - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-                        -                        

II. Odsetki, w tym: -                        -                        

 - od jednostek powiązanych -                        -                        

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

 - w jednostkach powiązanych -                        -                        

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -                        -                        

G. Koszty finansowe, w tym: 39 197,61            45 664,25            

I. Odsetki, w tym: 39 144,23             45 630,48             

 - dla jednostek powiązanych -                        3 747,95               

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

 - w jednostkach powiązanych -                        -                        

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -                        -                        

H. Zysk (strata) brutto  (C + D - E + F - G) 30 457,81            187 180,73          

I. Podatek dochodowy 15 225,00            42 627,00            

J. Zysk (strata) netto  (H - I) 15 232,81            144 553,73          

TREŚĆ

w złotych

Lp.
Kwota za rok obrotowy

     Nazwa i adres jednostki

                              RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT (dla jednostek małych)

                                      sporządzony za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

                                                  (wariant porównawczy)

NASTER Sp. z o.o.
40-599 Katowice,                     
ul. Żeliwna 38
NIP 9372673065
REGON 360822080
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. 

 
1.1. Zmiany wartości początkowej środków trwałych: 

 

Nazwa składników 
majątku trwałego 

Grupa 
KRŚT 

 Stan na 
początek 

roku 
obrotowego  

 Aktualizacja   Przychody  
 

Przemiesz
czenia  

 Rozchody  
 Stan na 

koniec roku 
obrotowego  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grunty w tym:   675 000,00    675 000,00 0,00 

Grunty 0 675 000,00    675 000,00 0,00 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

0       

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej, w 
tym: 

        

Budynki 1       

Budowle 2       

Urządzenia 
techniczne i maszyny, 
w tym: 

        

Kotły i maszyny 
energetyczne 

3       

Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania 

4       

Maszyny, urządzenia i 
aparaty specjalne 
branżowe 

5       

Urządzenia techniczne 6       

Środki transportu, w 
tym: 

    
     20 650,40     

  
     20 650,40     

Środki transportu 7        20 650,40            20 650,40     

Inne środki trwałe, w 
tym: 

  16 244,00     16 244,00 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie 

8 16 244,00     16 244,00 

RAZEM 
  

    691 244,00                                         20 650,40                               675 000,00          36 894,40     
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1.2. Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych oraz wartość netto 

środków trwałych: 
 

 
 

1.3. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych: 
 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na początek 
roku  

obrotowego 
Aktualizacja Przychody 

Przemieszcze
nia 

Rozchody 
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

Koszty prac rozwojowych            

Wartość firmy            

Koncesje, licencje i 
patenty  

           

Oprogramowanie 23 500,00     23 500,00 

Inne       

RAZEM wartości 
niematerialne i prawne 

23 500,00     23 500,00 

Nazwa składników 
majątku trwałego 

Grupa 
KRŚT 

 Stan na 
początek 

roku 
obrotowego  

 
Aktual
izacja  

 
Amortyza
cja za rok  

 Inne 
zwięks
zenia  

 
Zmniejsze

nie  

 Stan na 
koniec roku 
obrotowego  

 Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

(netto)  

 Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(netto)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grunty w tym:         675 000,00 0,00 

Grunty 0       675 000,00 0,00 

Prawo wieczystego 
użytkowania  

0         

 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej, 
w tym:  

          

Budynki 1         

Budowle 2         

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny, w tym: 

          

Kotły i maszyny 
energetyczne 

3         

Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania 

4         

Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty specjalne 
branżowe 

5         

Urządzenia 
techniczne 

6         

Środki transportu, 
w tym: 

        0,00      20 650,40     

Środki transportu 7       0,00      20 650,40     

Inne środki trwałe, 
w tym: 

  16 244,00     16 244,00 0,00 0,00 

Narzędzia, 
przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie 

8 16 244,00     16 244,00 0,00 0,00 

RAZEM 
  16 244,00     16 244,00  675 000,00 20 650,40 
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1.4. Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz 
wartość netto: 

 

Nazwa grupy 
składników majątku 

trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Aktuali
-zacja 

Amortyzacj
a za rok 

Inne 
zwiększenia 

Zmniejszeni
e 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

(netto) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(netto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Koszty prac 
rozwojowych 

             

Wartość firmy              

Koncesje, licencje 
i patenty  

             

Oprogramowanie 20 562,50   2 937,50   23 500,00  2 937,50 0,00 

Inne              

RAZEM wartości 
niematerialne 
i prawne 

20 562,50  2 937,50   23 500,00 2 937,50 0,00 

 
1.5. Zmiany w stanie aktywów finansowych: 

 
Długoterminowe aktywa finansowe 

Tytuł Udziały i akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

RAZEM 

1 2 4 5 

1. Wartość brutto inwestycji długoterminowych 
na początek roku obrotowego 

-  - 

2. Zwiększenia 117 394,00  117 394,00 

 a) zakup / objęcie 117 394,00  117 394,00 

3. Zmniejszenia -  - 

 a) sprzedaż -  - 

4. Wartość brutto inwestycji długoterminowych 
na koniec roku obrotowego 

117 394,00  117 394,00 

5. Wartość netto inwestycji długoterminowych 
na początek roku obrotowego 

-  - 

6. Wartość netto inwestycji długoterminowych 
na koniec roku obrotowego 

117 394,00  117 394,00 

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe w całości dotyczą środków pieniężnych. 
 

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych. 

 
Nie występuje 
 

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania. 

 
Nie występuje 
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4. Wycena instrumentów finansowych 

 
Spółka z uwagi na spełnienie warunków wynikających z art. 28b ust. 1 ustawy 
o rachunkowości nie stosuje przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
Spółka nie wycenia instrumentów finansowych według wartości godziwej. 
 

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 
5.1 Długo- oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 

 
Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych kosztów, bez 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Koniec roku 
Początek 

roku 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów: - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:   

  1. Ubezpieczenia 43 934,31 42 424,42 

  2. Subskrypcje oprogramowania 931,28 - 

  3. Pozostałe 6 757,61 - 

Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 51 623,20 42 424,42 

 
5.2 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów: 

 
Wyszczególnienie czynnych i biernych rozliczeń 
międzyokresowych przychodów 

Koniec roku 
Początek 

roku 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów: - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów:   

1. Z tytułu długotrwałych umów o usługi 360 571,87 7 117,76 

Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 360 571,87 7 117,76 

 

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu i okresu spłaty 
oraz łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki. 

 
6.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu i okresu spłaty 
 

Wyszczególnienie zobowiązań 
Razem na 

Koniec roku Początek roku 

Zobowiązania długoterminowe z tego: 
- 13 196,23 

1) kredyty i pożyczki, w tym:   - 

 - od 1 roku do 3 lat   - 

 - od 3 roku do 5 lat    

 - powyżej 5 lat    

2) inne, w tym: - 13 196,23 

 - od 1 roku do 3 lat - 13 196,23 

 - od 3 roku do 5 lat    

 - powyżej 5 lat    
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6.2. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki 
 
 
Nie występują 

 

7. Podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową. 

 

Lp. 
Nazwa składnika aktywów lub 

pasywów 
Łączna wartość 

Część 

długoterminowa krótkoterminowa 

1. Zobowiązanie z tyt. leasingu 
finansowego 

7 166,91 - 7 166,91 

2. Zobowiązanie z tyt. kredytów bankowych 236 141,91 - 236 141,91 

3. Ogółem 243 308,82 - 243 308,82 

 

8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 
i poręczenia, także wekslowe. 

 
W ramach kredytu (umowa nr 11/109/20/Z/ZE) Naster Sp. z o.o. podpisał weksel 
in blanco, awalowany przez Prezesa Zarządu Macieja Sierackiego, zaopatrzony 
deklaracją wekslową z dnia 18.09.2020 r. 

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice 
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 
w roku obrotowym. 

 
Nie występuje 
 

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub 
koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym. 

 
Nie występują 
 

11. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów 
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

 
W spółce nie wystąpiły zdarzenia o charakterze incydentalnym ani 
o nadzwyczajnej wartości. 
 

12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty 
w poszczególnych grupach zawodowych. 

 

Spółka w 2021 roku nie zatrudniała pracowników. 
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13. Pożyczki i zaliczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółki. 

 
Nie wystąpiły 
 

14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na 
sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki. 

 
W wyniku przeprowadzonej po dniu bilansowym analizy wpływu pandemii wirusa 
SARS-COV-2 oraz prowadzonych działań wojennych w Ukrainie na 
funkcjonowanie firmy nie stwierdza się okoliczności, które wskazywałyby że 
kontynuacja działalności Spółki może być zagrożona. 
Kierownictwo Spółki przyjęło założenie, iż kontynuacja działalności jest racjonalna 
i jest mało prawdopodobne wystąpienie istotnych niepewności biorąc pod uwagę 
rodzaj prowadzonej działalności i dotychczasowy wpływ pandemii oraz wojny na 
działalność operacyjną Spółki. 
W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego kierownictwo Spółki 
nie odnotowało istotnego wpływu rosyjskiej agresji na wysokość sprzedaży lub 
łańcuch dostaw. 
Kierownictwo Spółki będzie nadal na bieżąco monitorować potencjalny wpływ 
pandemii oraz sytuacji geopolitycznej na prowadzenie działalności i podejmie 
wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Spółki. 
 

15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 
rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny. 

Nie wystąpiły 

16. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Dane sprawozdawcze są w pełni porównywalne. 

17. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi 
spółka, jako jednostka zależna. 

Spółka jest jednostką dominującą grupy kapitałowej o nazwie Grupa Kapitałowa 

Naster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do Grupy Kapitałowej należą 

spółki: 

-Naster Energia i Gaz Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 110, dane 

rejestracyjne: KRS 0000679673, NIP 9372695084, REGON 367338803. 

-N CUW 20 Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Montażowa 3, dane rejestracyjne: 

KRS 0000882324, NIP 9372733264, REGON 388104121. 
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-N Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 40-599 Katowice ul. Żeliwna 38, dane 

rejestracyjne: KRS 0000782420, NIP 6342957230, REGON 383131886. 

-N Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 43-300 Bielsko-Biała, 

ul. Komorowicka 110, dane rejestracyjne: KRS 0000715547, NIP 9372705434, 

REGON 369318236. 

-N Development Sp. z o. o. 40-599 Katowice ul. Żeliwna 38, dane rejestracyjne: 

KRS 0000801484, NIP 9372723828, REGON 384226790. 

Spółka jest zwolniona ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego z uwagi na nieprzekroczenie parametrów wartościowych określonych 

w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości. 

18.  Informacja o udziałach i akcjach własnych. 

 
Spółka nie nabywała, ani nie zbywała w roku obrotowym udziałów własnych. 
 
 

19. Poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności. 

 

Nie występują okoliczności wskazujące na niepewność co do kontynuowania 

dotychczas prowadzonej działalności. 

 

20. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne. 

Nie są znane żadne inne informacje nie wymienione w sprawozdaniu finansowym, 

których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

Katowice, dnia 23 maja 2022r. 

 

Sporządził:     Zarząd Spółki: 

 
Jarosław Woźniak                                   Maciej Sieracki – Prezes Zarządu 


