Sprawozdanie finansowe TOMAS CONSULTING S.A. na dzień 31.12.2020 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 1
Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych
Lp.
1.
a)

b)

2.
3.
a)
b)

4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie

Koszty zakończonych prac
rozwojowych

Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Umorzenie na koniec okresu
Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

0,00

Inne wartości niematerialne i
prawne
69 069,57
0,00
0,00

0,00

0,00

Wartość firmy

17 179,57

Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
0,00

0,00

17 179,57

0,00

0,00

0,00

0,00

51 890,00
20 156,23
25 520,00
17 179,57

0,00

0,00

17 179,57

0,00
0,00
0,00
0%

0,00
0,00
0,00
0

28 496,66
48 913,34
23 393,34
54,92%

0,00
0,00
0,00
0

Razem
69 069,57
0,00
0,00
0,00
0,00
17 179,57
0,00
0,00
17 179,57
0,00
0,00
51 890,00
20 156,23
25 520,00
17 179,57
0,00
17 179,57
0,00
0,00
28 496,66
48 913,34
23 393,34
54,92%

Nota nr 2
Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10
nie dotyczy
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Nota nr 3
Zakres zmian wartości środków trwałych
Lp.
1.
a)

b)

2.
3.
a)
b)

4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Umorzenie na koniec okresu
Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

Grunty własne

Budynki i budowle

359 392,81
0,00

1 675 170,13
0,00

0,00

0,00

359 392,81

0,00

0,00
359 392,81
359 392,81
0%

1 675 170,13
240 805,86
41 879,26
0,00

282 685,12
1 434 364,27
1 392 485,01
16,88%

Urządzenia techniczne i
maszyny
306 980,80
3 990,00
3 990,00

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

329 787,74
341 206,39
341 206,39

23 377,54
0,00

49 316,61

115 365,85

0,00

49 316,61

115 365,85

261 654,19
249 495,67
16 821,12
49 316,61

555 628,28
256 722,10
67 022,28
115 365,85

49 316,61

115 365,85

217 000,18
57 485,13
44 654,01
82,93%

208 378,53
73 065,64
347 249,75
37,50%

Nota nr 4
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
nie dotyczy
Nota nr 5
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Spółka dzierżawi infrastrukturę techniczną zlokalizowaną na działkach- roczna oplata ok. 30zł. Ponadto korzysta z wynajmu drukarki – wartość ok. 3 tys. zł.

23 377,54
23 377,54
0,00

23 377,54
0,00
0,00
100,00%

Razem
2 694 709,02
345 196,39
345 196,39
0,00
0,00
164 682,46
0,00
0,00
164 682,46
0,00
0,00
2 875 222,95
770 401,17
125 722,66
164 682,46
0,00
164 682,46
0,00
0,00
731 441,37
1 924 307,85
2 143 781,58
25,44%
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Nota nr 6
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych z wyjątkiem długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych)
nie dotyczy
Nota nr 7
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków
nie dotyczy
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Nota nr 8
Zakres zmian inwestycji długoterminowych
Lp.
1.
a)

b)

2.

Wyszczególnienie

Wartości
niematerialne

Nieruchomości

Wartość na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– sprzedaż
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
Przemieszczenia
Wartość na koniec okresu

0,00

0,00

Aktywa finansowe jednostki
powiązane – udziały w ASM
Technology sp. z o.o., Chiphouse
Development Sp. z o.o.

122 914,35
124 008,58
105 000,00

Aktywa finansowe zaangażowanie

Aktywa finansowe
jednostki pozostałe

Inne inwestycje
długoterminowe

0,00

0,00
0,00

0,00

19 008,58
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 922,93

0,00

0,00

0,00

Nota nr 9
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe
RODZAJ
Odpis na udziały w ASM Sp.z o.o.
aktualizowany rokrocznie

Wysokość odpisu
139 319,07

Nota nr 10
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają
nie dotyczy
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Nota nr 11
Odpisy aktualizujące należności
Lp.
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.

Wyszczególnienie

Wartość na początek okresu

Odpisy aktualizujące należności od
jednostek powiązanych
należności długoterminowe
należności z tytułu dostaw i usług
należności pozostałe
należności dochodzone na drodze
sądowej
Odpisy aktualizujące należności od
pozostałych jednostek
należności długoterminowe
należności z tytułu dostaw i usług
należności pozostałe
należności dochodzone na drodze
sądowej
Razem

0,00

Zwiększenia

Zmniejszenia
0,00

Wartość na koniec okresu
0,00

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

10 720,00

20 904,49

10 720,00

20 904,49

0,00

31 624,49
0,00
31 624,49
0,00
0,00

10 720,00

20 904,49

Nota nr 12
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy
nie dotyczy
Nota nr 13
Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
nie dotyczy

0,00

31 624,49
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Nota nr 14
Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Ubezpieczenie OC działalności
Ubezpieczenie mienia
Polisy ubezpieczeniowe pojazdów
Licencje
Koszty przyszłych lat
Odsetki z rat leasingowych
Korekta VAT
Dotacje z 2019r. otrzymane w 2020r.
VAT naliczony do przeniesienia
Abonament GOFIN Druki
Dostęp do serwisów
Odnowienie certyfikatu strony www
Razem

Wartość na początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

16 691,03
651,10
6 916,06
0,00
452,14
633,16
3 732,89
936,00
2 381,32
988,36

12 400,11
1 132,16
59,75
5 601,53
1 000,00
1 200,00
1 558,09

16 691,03
651,10
6 916,06

16 691,03

896,56
159,35
597,67
195,00
12 400,11

452,14
633,16
3 732,89
936,00
2 381,32
988,36

16 691,03

0,00
0,00
12 400,11
1 132,16
59,75
5 601,53
1 000,00
1 200,00
1 558,09
0,00
0,00
896,56
159,35
195,00
12 400,11
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Nota nr 15
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
Lp.
1.
2.
3.

Ilość posiadanych akcji /
udziałów

Wyszczególnienie
PASZKO KRZYSZTOF
PERKOWSKI TOMASZ
RYNKIEWICZ SEBASTIAN
Razem

Wartość nominalna

34 000,00
34 000,00
34 000,00

10,00
10,00
10,00

102 000,00

-

Informacja dot. akcji
uprzywilejowanych
1 akcja daje 2 glosy na Walnym Zgromadzeniu
1 akcja daje 2 glosy na Walnym Zgromadzeniu
1 akcja daje 2 glosy na Walnym Zgromadzeniu

Kapitał podstawowy na
koniec okresu

Udział w kapitale
podstawowym na
koniec okresu

340 000,00
340 000,00
340 000,00

33,33%
33,33%
33,33%

1 020 000,00

99,99%

Nota nr 16
Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
nie dotyczy
Nota nr 17
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Proponuje się przeznaczyć osiągnięty w roku obrotowym zysk netto na: kapitał zapasowy.

Sprawozdanie finansowe TOMAS CONSULTING S.A. na dzień 31.12.2020 r.
Nota nr 18
Zakres zmian stanu rezerw
nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe TOMAS CONSULTING S.A. na dzień 31.12.2020 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe TOMAS CONSULTING S.A. na dzień 31.12.2020 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 19
Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych
Lp.

Wyszczególnienie
1.
2.
3.

Wartość bilansowa na koniec
okresu

Zobowiązania długoterminowe wobec
jednostek powiązanych
kredyty bankowe
pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
zobowiązania wekslowe
inne
Zobowiązania długoterminowe wobec
pozostałych jednostek
kredyty bankowe
pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
zobowiązania wekslowe
inne
Zobowiązania długoterminowe ogółem

Wymagalne
do 1 roku

0,00

Wymagalne powyżej 1 roku
do 3 lat

Wymagalne powyżej 3 lat
Wymagalne powyżej 5 lat
do 5

0,00

0,00

0,00

0,00

886 604,41

155 431,27

301 549,14

190 944,00

238 680,00

716 040,00
28 518,68
0,00
142 045,73
0,00
0,00
886 604,41

95 472,00
20 130,84

190 944,00
8 387,84

190 944,00

238 680,00

39 828,43

102 217,30

155 431,27

301 549,14

190 944,00

238 680,00

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

Nota nr 20
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Kredyt inwestycyjny udzielony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku. Umowa kredytu nr 30/020/13 z dn. 24.07.2013r., aneksowana.
Wartość udzielonego kredytu inwestycyjnego: 1.432.000,00 pln.
Kredyt udzielony na 191 miesięcy, tj. od dnia 24.07.2013 do 30.06.2029r.
Rodzaj zabezpieczenia:
-hipoteka umowna do wysokości 2.434.400,00 na nieruchomości położonej w Białymstoku, obręb Starosielce Płd. o nr geodezyjnym 205/2
-pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
-cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
-weksel in blanco
Wartość kredytu na dzień 31.12.2020r.: 811.512,00 pln.

Poniżej wykaz zabezpieczeń ustanowionych na majątku na 31.12.2020r.
Lp.
Tytuł zabezpieczenia
Rodzaj zabezpieczenia
1)
Kredyt inwestycyjny
hipoteka umowna do kwoty
2)
Umowy na dofinansowanie
weksel własny in blanco

Kwota
2 434 400,00

Na rzecz
Bank Spółdzielczy w Brańsku
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Nota nr 21
Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na
część długoterminową i krótkoterminową
Podział składników aktywów i pasywów przeprowadzony wg kryterium krótko, dlugo – okresowe.
Lp.
1)
2)

Składnik aktywów/pasywów
Pozycja bilansu
Kredyty i pożyczki długoterminowe
PB II 3a
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
PB III 3a
Łącznie kredyty i pożyczki otrzymane

Wartość
744 558,68
211 953,32
956 512,00

1)
2)

Zobowiązania finansowe długoterminowe PB II 3c
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe PB III 3c
Łącznie kredyty i pożyczki otrzymane

142 045,73
39 828,43
181 874,16
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Nota nr 22
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i
stowarzyszonych
nie dotyczy
Nota nr 23
Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów
finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
nie dotyczy
Nota nr 24
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
a)
-

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
Dotacje do zakupu ŚT, WNIP

b)
-

krótkoterminowe
Dotacje do zakupu ŚT, WNIP

3.

Razem

Wartość na początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na koniec okresu

34 070,35
27 781,03
27 781,03

45 420,19
18 714,76
18 714,76

32 994,75
26 705,43
26 705,43

0,00
46 495,79
19 790,36
19 790,36

6 289,32
6 289,32

26 705,43
26 705,43

6 289,32
6 289,32

26 705,43
26 705,43

34 070,35

45 420,19

32 994,75

46 495,79

Nota nr 25
środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w (a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Lp.
1.

Rachunek bankowy dot. VAT z
podzielonej płatności
131-04 Bank Spółdzielczy VAT

Rok bieżący
10 114,03

Rok poprzedni
3 536,02
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Nota nr 26
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Lp.
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Rok bieżący
kraj
zagranica
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1.
0,00
0,00
2.
Przychody netto ze sprzedaży usług
1 621 863,24
0,00
sprzedaż usług
1 621 863,24
3.
Przychody ze sprzedaży towarów
0,00
0,00
-

Rok poprzedni
kraj

Rok poprzedni
zagranica
0,00

0,00

1 818 705,07
1 818 705,07

0,00

0,00

0,00
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Przychody ze sprzedaży materiałów

0,00

0,00

0,00

0,00

Przychody netto ze sprzedaży razem

1 621 863,24

0,00

1 818 705,07

0,00

Nota nr 27
Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Nota nr 28
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
nie dotyczy
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Nota nr 29
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Poniesione nakłady na
ochronę środowiska

Rok

Poniesione nakłady na zakup ŚT

2020

345 196,39

Rok

Planowane nakłady na zakup ŚT

Planowane nakłady na
ochronę środowiska

2021

-

-

Nota nr 30
Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych
nie dotyczy
Nota nr 31
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy
nie dotyczy
Nota nr 32
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Wykaz kwot przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości, incydentalnych
LP.

SPOSÓB UJĘCIA W
KSIĘGACH

RODZAJ

OPIS

WARTOŚĆ

CHARAKTER PODATKOWY

1

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Wsparcie utrzymania
działalności gospodarczej w
sytuacji znaczącego spadku
obrotów na skutek COVID-19

70 605,99

Przychód księgowy zwolniony z 760-098 pozostałe
opodatkowania, koszty
przychody operacyjne
nieponiesione NKUP
(PPO)

2

Decyzja ZUS

50% zwolnienie z opłacania
składek ZUS za m-c III.2020

19 983,14

3

Decyzja ZUS

50% zwolnienie z opłacania
składek ZUS za m-c IV.2020

8 879,85

4

Decyzja ZUS

50% zwolnienie z opłacania
składek ZUS za m-c V.2020

7 753,29

SUMA

107 222,27

760-099 pozostałe
Przychód npp, koszt
przychody operacyjne
wynagrodzeń i składek nkup
(PPO)
760-099 pozostałe
Przychód npp, koszt
przychody operacyjne
wynagrodzeń i składek nkup
(PPO)
760-099 pozostałe
Przychód npp, koszt
przychody operacyjne
wynagrodzeń i składek nkup
(PPO)
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Nota nr 33
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
Lp.
kursy przyjęte do wyceny
Rok bieżący
Rok poprzedni
1.
dolar amerykański [1 USD ]
3,7584
3,7977
2.
euro [1 EUR ]
4,6148
4,2585
3.
funt szterling [1 GBP ]
5,1327
4,9971

Nota nr 34
Przeciętne zatrudnienie
Lp.

Wyszczególnienie /wg grup zawodowych

1.

Pracownicy umysłowi
Razem

Rok bieżący

Rok poprzedni
10,00
10,00

9,00
9,00
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Nota nr 35
Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących
Lp.
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Rok poprzedni
1.
Wynagrodzenia należne za rok obrotowy
243 800,00
232 400,00
- członkowie organów Zarządzających
242 000,00
231 000,00
- członkowie organów Nadzorujących
1 800,00
1 400,00
- członkowie organów Administrujących
2.
Wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy
243 200,00
231 800,00
członkowie organów Zarządzających
242 000,00
231 000,00
członkowie organów Nadzorujących
1 200,00
800,00
- członkowie organów Administrujących
Zobowiązanie wynikające z emerytur i
3.
0,00
0,00
świadczeń o podobnym charakterze dla
byłych członków organów
- członkowie organów Zarządzających
- członkowie organów Nadzorujących
- członkowie organów Administrujących
Nota nr 36
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki
nie dotyczy
Nota nr 37
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo
uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. Objaśnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie a zmianami wykazanymi w
rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy.

Przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności
finansowej
razem przepływy pieniężne netto

286 072,24
-149 463,00
-37 635,70
98 973,54
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Nota nr 38
Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami
powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
nie dotyczy
Nota nr 39
Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek
handlowych
W 2020r. nastąpiła splata pożyczki udzielonej dla akcjonariusza Tomasza Perkowskiego (25 000 pln, z oprocentowaniem 5%).
W 2020 roku Spółka nie udzielała nowych pożyczek ze środków własnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących.
Stan zadłużenia członków organów spółki wobec Spółki z tytułu pobranych zaliczek, pożyczek i innych świadczeń wynosi 0,00 pln.
Nota nr 40
Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.
Wyszczególnienie
Lp.
Wypłacone
badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych
a)
rewidentach
b) inne usługi atestacyjne
c) usługi doradztwa podatkowego
d) pozostałe usługi
Razem
0,00

Należne
7 380,00

7 380,00
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Nota nr 41
Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
nie dotyczy
Nota nr 42
Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy
Nota nr 43
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe
zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
wraz z podaniem jej przyczyny
nie dotyczy
Nota nr 44
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
nie dotyczy
Nota nr 45
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Transakcje z jednostkami powiązanymi
Należności z tyt.dostaw towarów i usług, w tym dla

2020r.
715,86

ASM TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Należności z tyt.pożyczek i kredytów, w tym dla
36 815,07

ASM TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Razem

37 530,93

Zobowiązanie z tyt.podwyższenia kapitału dla
52 500,00

CHIPHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Razem

90 030,93
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Nota nr 46
Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o
procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy
Nazwa Jednostki powiązanej

Procent posiadanego
zaangażowania w kapitale

Kapitał własny

Zysk za 2020r.

ASM TECHNOLOGY SP. Z O.O. - z siedzibą
w Lublinie przy ul. Koralowej 7/37

50%

501 626,68

29 159,62

CHIPHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. - z
siedzibą w Białymstoku przy ul. Lnianej 41

50%

105 000,00

Spółka powstała w 2020r.
Pierwszy rok obrotowy Spółki
kończy się 31.12.2021r.

Nota nr 47
Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.
nie dotyczy
Nota nr 48
Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu,
w którym sprawozdanie to jest dostępne
nie dotyczy
Nota nr 49
Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej
jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne
nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe TOMAS CONSULTING S.A. na dzień 31.12.2020 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 50
Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność
majątkową
nie dotyczy
Nota nr 51
Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
nie dotyczy
Nota nr 52
Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności
nie dotyczy
Nota nr 53
Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy
Nota nr 54
Informacje dotyczące realizowanych umów budowlanych (kontraktów długoterminowych)
nie dotyczy
Nota nr 55
Przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym, z podziałem na kategorie aktywów, których
odsetki te dotyczą, przy czym odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie wykazuje się odrębnie od odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych
nie dotyczy
Nota nr 56
Koszty obciążające jednostkę z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym
nie dotyczy
Nota nr 57
Inne informacje dla wszystkich grup aktywów finansowych wykazanych w bilansie w aktywach trwałych i obrotowych oraz dla wszystkich zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie jako długoterminowe i
krótkoterminowe
nie dotyczy
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Nota nr 58
W okresie sprawozdawczym jednostka nie była stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształciły się w papiery wartościowe lub umowy odkupu.
Nota nr 59
Informacja o dokonanych w okresie sprawozdawczym odpisach aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych oraz zwiększeniach wartości tych aktywów w związku z ustaniem przyczyny,
dla której dokonano takich odpisów
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano nowych odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, zwiększano wartości tych aktywów w związku z ustaniem przyczyny, dla której
dokonano takich odpisów (nota nr 8).
Nota nr 60
Informacja o dokonanych w okresie sprawozdawczym przekwalifikowaniach składników aktywów finansowych z kategorii przeznaczonych do obrotu zgodnie z § 6 ust. 4 albo 5 Rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
nie dotyczy

Nota nr 61
Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań
nie dotyczy

Białystok, dnia 16 czerwca 2021 r.
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Kierownika Jednostki

