WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

1. Spółka Akcyjna M Development mająca siedzibę przy ulicy Ogrodowa 72/74 w Łodzi,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 349490 w Sądzie
Rejonowym

dla Łodzi-Śródmieścia w

Łodzi, XX

Wydziale

Krajowego

Rejestru

Sądowego.
2. Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
3. W skład M Development S.A. nie wchodzą

wewnętrzne jednostki organizacyjne

samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe.
4. Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania i
rozwoju działalności gospodarczej przez M Development S.A. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Podstawowym przedmiotem działalności M Development S.A.

jest kupno i sprzedaż

nieruchomości na własny rachunek.
5. Organy Spółki M Development - Zarząd i Rada Nadzorcza.
Zarząd:
Jerzy Gadek - Prezes

jednoosobowego Zarządu Spółki od dnia 25.01.2010 r. W dniu

15.11.2012r. złożył rezygnację ze skutkiem od dnia 17.11.2012r., która została cofnięta

w

dniu 16.11.2012 r. W dniu 15.11.2012 r. został zawieszony w wykonywaniu czynności
Prezesa Zarządu Spółki mocą uchwały Rady Nadzorczej. W dniu 27.12.2012 r. odwołany ze
składu Zarządu i ponownie powołany do składu Zarządu na mocy odrębnych uchwał.
Jarosław Turek - oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu w dniu 11.05.2012 r.
(na max 3 miesiące, co nie zostało ujawnione w KRS). W dniu 15.11.2012 r. mocą uchwały
Rady Nadzorczej Spółki ponownie oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu. W
dniu 27.12.2012 r. mocą uchwały NWZA odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej i
Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza
skład na 01.01.2012 r.:
•

Jarosław Jermalonek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

•

Damian Kochański - Sekretarz Rady Nadzorczej

•

Roman Daroszewski - Członek Rady Nadzorczej

•

Grzegorz Sierocki - Członek Rady Nadzorczej

•

Sylwester Redeł - Członek Rady Nadzorczej

zmiany w 2012 r.:
•

Damian Kochański - złożył rezygnację w dniu 24.03.2012 r.;

•

Grzegorz Sierocki - złożył rezygnację z Członkostwa w RN w dniu 20.04.2012 r.;

•

Jarosław Turek - w dniu 20.04.2012r. został powołany do składu Rady Nadzorczej
Spółki, a jego kooptacja została zatwierdzona uchwałą ZWZA w dniu 30.06.2012r.
W dniu 27.12.2012 r. mocą uchwały NWZA M Development S.A. został odwołany ze
składu Rady Nadzorczej;

•

Jerzy Chlebny - powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 20.04.2012r.,
(kooptacja została zatwierdzona przez ZWZA

w dniu 30.06.2012 r.). W dniu

27.12.2012 r. mocą uchwały NWZA M Development S.A. został odwołany ze składu
Rady Nadzorczej;
•

Jarosław Jermalonek - w dniu 30.10.2012 r. złożył rezygnację z członkostwa w RN
i funkcji przewodniczącego RN;

•

Roman

Daroszewski

- złożył rezygnację

z członkostwa

w

RN w

dniu

11.10.2012 r.;
•

Jacek Krala - powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 25.10.2012 r. (mocą
uchwały z 05.11.2012 r. Przewodniczący RN). Kooptacja Pana Jacka Krala nie została
zatwierdzona przez NWZA w dniu 27.12.2012 r.;

•

Sylwester Redeł - złożył rezygnację z członkostwa w RN z dniem 16.11.2012r.;

•

Zbigniew Domżał - kooptowany mocą uchwały Rady Nadzorczej w dniu 15.11.2012
r. Kooptacja Pana Zbigniewa Domżała nie została zatwierdzona przez NWZA w dniu
27.12.2012 r.

Skład na dzień 31.12.2012:
•

Paweł Walczak - powołany do składu RN mocą uchwały NWZA 27.12.2012 r.złożył rezygnację w dniu 13.03.2013 r.

•

Monika Ostruszka - powołana do składu RN mocą uchwały NWZA 27.12.2012 r. złożyła rezygnację w dniu 13.03.2013 r.

•

Damian Kochański - powołany do składu RN mocą uchwały NWZA 27.12.2012 r.
- złożył rezygnację w dniu 22.02.2013 r.

•

Piotr Jędrzejczak - powołany do składu RN mocą uchwały NWZA 27.12.2012 r. złożył rezygnację w dniu 11.03.2013 r.

•

Paweł Wiktorko - powołany do składu RN mocą uchwały NWZA 27.12.2012 r.

6. Opis przyjętych zasad polityki rachunkowości
1.

Sprawozdanie

finansowe

sporządzone jest zgodnie

z przepisami

Ustawy

o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Tekst jednolity Dz. U. 2009r. nr 152 póz. 1223,
nr 157 póz. 1241 i nr 165 póz. 1316).
2.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek

przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
3.

Przedstawione w grupie A bilansu na dzień 31.12.2012 r. wartości majątku trwałego

stanowią sumę:
wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych

aktywów trwałych oraz inwestycji

długoterminowych i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe, za które uznano składniki
majątkowe odpowiadające warunkom określonym w art. 16a-16m Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. nr 54 z
późniejszymi zmianami), wyceniono w rzeczywistych cenach nabycia, pomniejszając ich
początkową wartość o wartość ich umorzenia. Spółka nalicza amortyzację środków trwałych
metodą liniową, stosując stawki dla nowych środków trwałych określone w Załączniku nr l
do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. z późniejszymi
zmianami, przy czym w okresie używania stawki te są weryfikowane (art. 32 ust. 3 Ustawy o
Rachunkowości). Dla używanych środków trwałych Spółka stosuje stawki indywidualne.

- Środki trwałe o wartościach początkowych (w cenach nabycia) 1.000,00zł - 3.500,00zł
amortyzowane są odpisem jednorazowym w miesiącu przekazania do użytkowania lub
następnym.
- Składniki majątkowe o wartościach mniejszych od 1.000,00zł jednostka zalicza do zużycia
materiałowego.
4.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się prawa majątkowe nadające się do

gospodarczego

wykorzystania, o przewidywanym

okresie użyteczności ekonomicznej

dłuższym niż rok.
5.

Inwestycje długoterminowe Spółki - nie występują.

6.

Zapasy materiałów - nie występują.

7.

Półprodukty i produkcja nie zakończona - nie występuje.

8.

Wyroby gotowe - nie występują.

9.

Zapasy towarów - nie występują.

10.

Należności i roszczenia ujęto w bilansie w wartościach wymagalnych do zapłaty,

z uwzględnieniem ich aktualizacji dokonanej na podstawie stopnia prawdopodobieństwa
zapłaty, zgodnie z art. 35b Ustawy o Rachunkowości.
11.

Transakcje walutowe - nie występują.

12.

Aktywa i pasywa w walutach obcych - nie występują.

13.

Różnice kursowe - nie wystąpiły.

14.

Kapitał podstawowy jest wyceniany według wartości zarejestrowanej w Sądzie

i wykazanej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.
15.

Przychody ze sprzedaży stanowi wartość sprzedanych produktów i towarów,

z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
16.

Spółka ujmuje poniesione koszty jedynie wg rodzajów na kontach zespołu „4". Koszty

dotyczące okresów dłuższych niż jeden miesiąc, w wysokości która zasadniczo rzutowałaby
na zniekształcenie wyniku finansowego firmy odnoszone są na konto.

Rozliczenia

międzyokresowe czynne i odpisami miesięcznymi przenoszone na konta zespołu "4".
17.

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami o

podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie zysku wykazanego w rachunku

zysków

i

strat

sporządzonym

zgodnie

z

polskimi

przepisami

o

rachunkowości,

z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych.
18.

Rezerwy na świadczenia pracownicze nie są tworzone. Ze względu na strukturę

zatrudnienia

i

regulamin wynagrodzenia

nie

występują

istotne

dla

wiarygodności

sprawozdania finansowego kwoty wypłat świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalnych.

Łódź, dnia 31.03.2013 roku
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BILANS NA DZIEŃ 31 grudnia 2012 roku
A.
L

1.
2.
3.
4.

n.
i.

2.
3.

a)
b)
c)
d)
e)

m.
i.

2.
IV.
1.
2.
3.

a)
4.
V.
1.
2.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

n.
i.

2.

a)
b)
a)
b)
c)

m.
i.

2.
IV.

d)

a)
b)
c)

AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
R/ec/owe aktywa trwałe
Środki trwale
grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwale w budowie
Zaliczki na środki trwale w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
- udziały i akcje
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe
Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Materiały
1'ólprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 1 2 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł. ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa finansowe
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe
SUMA AKTYWÓW

Stan na 31. 12.2011 r. Stan na 31. 12.2012 r.
939 383,33
1 017 580,00
1 550,00
1 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 550,00
1 550,00
39 833,33
0,00
39 833,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39833,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 008 530,00
898 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 008 530,00
898 000,00
1 008 530,00
898 000,00
1 008 530,00
898 000,00
0,00
0,00
7 500,00
0,00
7 500,00
0,00
0,00
0,00
2 273 239,24
571 262,98
60 000,00
1 094 599,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554599,31
60 000,00
540 000,00
338 726^7
1 018 865,16
0,00
607 146,75
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
602 146,75
338 726,97
411 718,41
4731,84
0,00
4731,84
0,00
0,00
0,00
38371,20
373 347,21
0,00
33 064,70
33 064,70
0,00
0,00
33 064,70
33 064,70
0,00
0,00
0,00
126 710,07
3 212 622,57

46501,17
287 493.96
0,00
302,41
302,41
0,00
0,00
302,41
302,41
0,00
0,00
0,00
172 233,60
1 588 842,98

M Deyelopment S.A.
ul. Ogrodowa 72/74
91-071 Łódź
NIP 7272757318
PASYWA
KAPITAŁ WŁASXY
Kapitał podstawowy
JNałeżne wpłaty na kapitał podstawowy
m. Udziały własne
Kapitał zapasowy
IV.
V.
Kapitał z aktualizacji wyceny
VI.
Pozostałe kapitały rezerwowe
vn. Zysk (strata) z lat ubiegłych
vm. Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk, uj.)
DC
B.
ZOBOWIĄZMA I REZERWY NA /OBÓW.
L
Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3.
Pozostałe rezerwy
n. Zobowiązania długoterminowe
i. Wobec jednostek powiązanych
2
Wobec pozostałych jednostek
a) kredytu i pożyczki
b) /, tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
m. Zobowiązania krótkoterminowe
i. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
Wobec pozostałych jednostek
2.
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
-powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł. ubezpieczeń i innych świadcz.
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
Fundusze specjalne
3.
Rozliczenia migdzyokresowe
IV.
Ujemna wartość firmy
1.
Inne rozliczenia międzyokresowe
2.
- długoterminowe
- krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW

A.
L
H.

Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2012 r.
2 704 854,05
980 294,43
1 962 940,00
1 962 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740 761,31
741 914,05
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 662,60
0,00
3 815,34
-1 724 559,62
0,00
0,00
608 548^5
507 768,52
0,00
18 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588 748,55
507 768,52
0,00
341 077,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341 077,80
588 748,55
166 690,72
83 600,00
70 400,00
0,00
0,00
22,24
0,00
98 678,24
74 908,80
98 678,24
74 908,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 436,80
1 573,08
146,00
0,00
403 865,27
19808,84
0,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
3 212 622,57
1 588 842,98

Łódź. dnia 31.03.2013roku
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012
wariant porównawczy
Póz.
Wyszczególnienie
A
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
- od jednostek powiązanych
I.
Przychody ze sprzedaży produktów (usługi)
II.
Zmiana stanu produktów
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
B
Koszty działalności operacyjnej
I.
Amortyzacja
II
Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Świadczenia na rzecz pracowników
VII. Pozostałe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk/Strata ze sprzedaży
D
Pozostałe przychody operacyjne
L
Zysk ze zbycia niefmansowych aktywów trwałych
II.
Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
E
Strata ze zbycia niefmansowych aktywów trwałych
I
Inne koszty operacyjne
II.
Zysk/Strata
na działalności operacyjnej (C+D-E)
F
Pr/A
chody
finansowe
G
I.
Dywidendy i udziały w zyskach - w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki w tym:
II.
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
Koszty finansowe
H
Odsetki , w tym:
I.
- od jednostek powiązanych
II
Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)
I
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
J
7,vski nadzwyczajne
I.
Straty nadzwyczajne
II.
Zysk/Strata brutto (I+J)
K
Podatek dochodowy
L
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększ, straty)
M.
Zysk/Strata netto (K- L -M)
N
Łódź. dnia 31.03.2013 roku

c

Poprzedni okres
Bieżący okres
882 874,68
555 745,30
0,00
555 745,30
0,00
189,70
0,00
0,00
882 874,68
555 555,60
0,00
0,00
738 846,82
1 033 833,69
7 966,67
7 966,66
16608,06
7 025,25
176220,23
97 370,55
7 556,22
17281,35
45 600,00
46391,74
9415,68
4 533,81
7389,90
3 678,15
763 076,93
554599,31
-150 959,01
-183 101,52
6 384,33
1 388,59
6 383,09
0,00
0,00
0,00
1,24
1 388,59
10 855,98
34,28
0,00
0,00
10 855,98
34,28
-187573,17
-149604,70
0,00
162 505,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162505,15
0,00
0,00
0,00
0,00
1 544 486,45
9 085,11
19 936,45
1085,11
0,00
0,00
1
509
550,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
8 000,00
-1 732 059,62
3 815,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 732 059,62
3 815,34
-7 500,00
0,00 L
0,00
0,00
L
-1724559,62
3 815,34

Sporządził:
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
(metoda pośrednia)
Wyszczególnienie

A.

II.
1.
2,
3.
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.

B.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) i tytułu różnic kursowych
Odsetki i ud/ialy w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto / działalności operacyjnej (T+/-ET)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.
a)
b)

2.

Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
\\ pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Mabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
ud/iclonc poż\ezki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (T— U)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
W p ł y u y netto ~i u \ d a n i a ud/ialów ( e m i s j i a k c j i ) i i n n \ c h instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

\.
5.
3.
7.
S.
9

Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto / działalności finan§owcj (I—U)

4.
II.
2,
3.
a)
i)
\
UL
£
I.
2,
3.
t.
II.

rn.

bieżący rok obrotowy

ubiegły rok obrotowy

(1 724559,62'
1 598 747,57
7 966,66
0,00
19936,45
1 503 166.91
1 8 500.0C
1 034 599,3 1
680 138.19

743 728,93
426375,10

67 757,79

(97 135,87)

(44 223,53;
( 1 689 094,2 1 ;
(125 812,05)

(114546,16)
(2 662.60)
968 626,52

93 049,76

908 000,00

3 815,34
964811,18
7 966.67
1 085,11

43 049,76

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

O.OC
50 000,OC

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
908 000,00
(1 855 350,00)
(49 350,00)

0,00

o,oc

0,00
0,00
O.OC
93 049,76

0,0(i
0,00

(1 806
(898
(908
(908

000,00)
000,00)
000,00)
()()().()())

O.OC
(947 350.00)

5 000,00

0,00
5 000,00

0,0(

(10085,11)

(9 000,00;

(1 085,11)

0,00

(5 085,11,

D.
E.
F.
G.
-

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
/miana stanu środków pieniężnych 7. tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (K+/-D), w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania

(32 762,29)
(32 762,29)

16 191,41
16 191,41

33 064,7(1
302,41
0.00

16873,29
33 064,70

o,oc

Łódź. dnia 31.03.2013 roku
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Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.0I.2012r. do 31.l2.2012r.

I. Kapitał (fundusz) w ł a s n y

Wyszczególnienie

- zmiany przyjętych zasad ( p o l i t y k i ) rachunkowości
- korekty błędów

la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Z m i a n y kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie ( z tytułu)
wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. k a p i t a ł (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2 Należne w p ł a t y na kapitał p o d s t a w o w y na początek okresu
2.1. Z m i a n a należnych w p ł a t na kapitalj>odstawowy
a) zwiększenie ( z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne w p ł a t y na kapitał p o d s t a w o w y na koniec okresu
!
3. l dzialy (akcie) w ł a s n e na początek okresu
a) zwiększenie ( z tytułu)
_ udziały przeznaczone do sprzedaży
_ udziały przeznaczone do umorzenia
b) zmniejszenie (z tytułu)
- sprzedaż udziałów
3.1. 1'dzialy (akcie) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz.) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie ( z Mułu)
_ e m i s j i a k c j i powyżej wartości nominalne]
_ z podziału zysku (ustawowo)
_ z podziału zysku (ponad wymagana ustawowo m i n i m a l n a wartość)
_ inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
_ pokrycia straty
4.2. Stan kapitału ( f u n d u s z u ) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany
5.
przyjętych zasad (polityki) r a c h u n k o w o ś c i
5.1. Zmiany kapitału ( f u n d u s z u ) z a k t u a l i z a c j i wyceny
a) zwiększenie ( z tytułu)
h) zmmciszenie (z Mułu)
_
zbycia środków trwałych
5.2 Kapitał ( f u n d u s z ) z a k t u a l i z a c j i w y c e n y na koniec okresu
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na noczatek okresu
6 1 Z m i a n y pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
aj zwiększenie ( z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)

Rok bieżący
2 704 854,05

Rok ubiegły
2 703 701.31

2 704 854,05

2 703 701,31

1 962 940,00
0,00
0,00
0,00

1 962 940,00
0.00
0,00
0,00

1 962 940,00

1 9fi2 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
910454,00
-169 692,69
0,00
0,00

740761,31
1 152,74
1 152j74
0,00

1 152,74
0,00
0,00

741 914,05

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7 1 Zysk z lat iihicplych na początek okresu
_ zmiany przyjętych zasad ( p o l i t y k i ) rachunkowości
_ \orekty błędów
7 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie ( z tytułu)
podziału zysku z lat ubiesłych
h) zmniejszenie (z. tytułu)
T.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

2 662,60

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

-169 692,69
-169692,69
740 761,31

0,00
-169692,69

_

zmiany przyjętych zasad ( p o l i t y k i ) rachunkowści
korekty błędów
7 S Strata z lat ubicplych na początek okresu, no korektach
3) zwiększenie ( z Mułu)

0,OC
-1 724 559,62
0,OC
-1 724 559,62

-2 662.60
-172 355,29
0,00
0,00
169692,69
169692,69
-2 662.60
-2 662,60
3 815,34
3815,34
0,00

980 294,42

2 704 854,05

980 294,43

2 704 854,05

_

h) zmniejszenie (z Mułu}
_ przeniesienia straty z lat ubieełych do pokrycia
76 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 7 Zysk (strata) z lat ubiesłych na koniec okresu
8 W y n i k netlo
a) zysk netto
h) strata netto
c) odpisy z zysku
I I K a p i t a ł ( f u n d u s z ) w ł a s n y na koniec okresu (B/)

0,00

2 662,60
(),()(!
0,00

-2 662,6(1
-2 662,60
0,OC

Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
III.
(pokrycia straty)
Łódź, dnia 31.03.2013 roku
Sporządził:
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

I.

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

rzeczowych

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na początek roku

aktywów

obrotowego,

zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia.

Nazwa grupy składników
majątku
Wartości niematerialne

i

prawne
Grunty gr. 0
Budynki i budowle gr.

I-

11
Maszyny i urządzenia gr.
III-IY
Środki transportowe gr.

VII
Pozostałe środki gr. VIII
Razem wartości
niematerialne i prawne i
środki trwałe

Stan na
początek roku
obrotowego

Zwiększeni

Zmniejszeń

a

ia

Stan na koniec
roku
obrotowego
1 550,00

1 550,00

2 046,72

0,00

0,00

2 046,72

47 800,00

0,00

47 800,00

0,00

51 396,72

0,00

47 800,00

4 396,72

Amortyzacja/Umorzenie
Stan na
Nazwa grupy

początek

składników majątku

roku

Amortyzacja

Zmniejszenia

obrotowego

Wartości

Stan na

Wartość netto

koniec roku

na koniec roku

obrotowego

obrotowego

niematerialne

1 550,00

i prawne
Grunty gr. 0
Budynki i budowle gr.
I-II
Maszyny i urządzenia

gr. III-IY
Środki transportowe
gr. VII

2 046,72

0,00

0,00

2 046,72

0,00

7 966,67

7 966,66

15933,33

0,00

0,00

10 013,39

7 966,66

15 933,33

2 046,72

1 550,00

Pozostałe środki gr.
VIII

Razem wartości
niematerialne i
prawne i środki
trwałe
Środki trwałe w budowie - nie występują.
Zaliczki na zakup wartości niematerialnych i prawnych

to wydatki związane z

opracowaniem i rejestracją znaku firmowego Spółki.
Zaliczki na środki trwałe w budowie - nie wystąpiły.
2.

Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu M Development S.A.

Wyżej wymienione nie występują.
3.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę

trwałych, używanych na podstaw ie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w
tym z tytułu umów leasingu.
Nie dotyczy.

środków

4.

Spółka M Development S.A. nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa z

tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5.

Kapitały Spółki M Development S.A.

Kapitał akcyjny Spółki w kwocie 1.962.940 zł reprezentowany jest przez akcje imienne o
wartości nominalnej 0,10 zł.
l 000 000 szt akcji Serii A o wartości

100 000.00 zł

12 550 000 szt akcji Serii B o wartości

l 255 000,00 zł

6 079 400 szt akcji Serii C o wartości

607 940,00 zł

Akcjonariusze posiadający na dzień 31.12.2012 r., co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusz
CORPO Sp. z o.o. SKA
IFK Capitis Sp. z o.o.
Pozostali akcjonariusze

6.

Seria
Akcji

A, B, C
A,C
B, C
razem:

Liczba akcji [szt]

Udział w kapitale
głosach na WZ |%]

6 500 000
975 650
12 153 750
19 629 400

33,11%
4,97%
61,92%
100,00%

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan

końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.
Wymagane informacje zaprezentowano w zestawieniu zmian w kapitale własnym
za rok obrotowy 2012.

7.

i

Propozycje, co do sposobu pokrycia podziału zysku za rok obrotowy.

Stratę Spółki M Development S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie l 724 559,62 złotych
proponuje się pokryć z kapitału zapasowego oraz zyskiem lat następnych.

8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.
W roku 2012 Spółka M Development S.A. utworzyła rezerwy na koszty z tytułu
niewypłaconych wynagrodzeń za posiedzenia Rady Nadzorczej.
9.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na

początek

roku

obrotowego,

zwiększeniach, wykorzystaniu,

rozwiązaniu

i stanie

końcowym.
W roku 2012 Spółka M Development S.A. nie tworzyła odpisów aktualizujących należności.
10.

Podział zobowiązań według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy, o

przewidywanym umową okresie spłaty.

Lp.
Treść
1 . Zobowiązanie krótkoterminowe wobec
podmiotów powiązanych z tego:
1 . Zobowiązanie krótkoterminowe wobec

Kwota w złotych

0,00

588 748,55

podmiotów pozostałych z tego:
- kredyty i pożyczki
- inne zobowiązania finansowe

83 600,00
22,24

- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności

98 678,24

do 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- z tytułu podatków
- z tvtulu wvna»rodzeń
- inne
-fundusze specjalne
2. Zobowiązanie długoterminowe

0,00
2 436,80
146,00
403 865,27
0,00
0,00

11.

Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wg załączonej

tabeli.

Lp.

Treść

1. Krótkoterminowe rozliczenia

Stan na początek

Stan na koniec roku

roku obrotowego
126710,07

obrotowego
172233,6

4 476,47

0,00

122233,60

172233,60

0,00

1 300,00

czynne
z tego:
- ubezpieczenia majątkowe
- koszt przyszłych okresów
związane z zakupem towarów i
realizacją produkcji budowlanej
2. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe bierne
12.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Spółka M Development S. A. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
13.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

poręczenia, także wekslowe.
Spółka M Development S.A. nie posiada zobowiązań warunkowych.

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport)
przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.
W roku 2012 Spółka M Development S.A. uzyskała przychody w wysokości 555 745,30 zł z
tego:
z tytułu sprzedaży towarów - 555 555,60 zł - sprzedaż krajowa
z tytułu sprzedaży usług - 189,70 zł - sprzedaż krajowa

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
W

2012 roku Spółka M Development S.A. nie tworzyła odpisów aktualizujących środki

trwałe.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W 2012 roku Spółka M Development S.A. nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość
zapasów.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w
roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.
Spółka M Development S.A. nie zaniechała w roku obrotowym żadnej działalności i nie
przewiduje zaniechania którejkolwiek z działalności w roku następnym.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

A.
I

Przychody wg rachunku zysków i strat
Przychody nie podlegające opodatkowaniu
Przychody podwyższające podstawę opodatkowania -

II.
1.
2.
B.
C.
I.
1
2
3
4
5
6
7

korekty prezentacyjne
wartość zbytych inwestycji
Wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych
Przychody podlegające opodatkowaniu
Koszty ogółem wg rachunku zysków i strat
Wydatki nie stanowiące K.U.P.
Pozostałe materiały
Niewypłacone wynagrodzenia
Niezapłacone składki ZUS
Rezerwa na niewypłacone wynagrodzenia RN
Pozostałe koszty operacyjne
Odsetki budżetowe
Naliczone odsetki od pożyczek
Wydatki obniżające podstawę opodatkowania - korekty

II
1.
2.

prezentacyjne
Wartość zbytych inwestycji
Wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych

562 129,63
0,00
86 666,67
50 000,00
36 666,67
648 796,30
2294 189,25
-50581,61
-112,60
-200,00
-1 108,61
-18500,00
-10855,98
-139,87
-19664,55
86 666,67
50 000.00
36 666,67

IV.
D.
E.

1.

Razem korekty kosztów
Koszty podatkowe
Wynik podatkowy - strata

36 085,06
2 330 274,31
-1 681 478,01

Dane o kosztach

Dane o kosztach rodzajowych zostały ujęte w rachunku zysków i strat sporządzonym
w wersji porównawczej.
2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne

potrzeby.
Wyżej wymienione nie wystąpiły.
3.

Poniesione

w

ostatnim

roku

i planowane

na

następny

rok

nakłady

na niefinansowe aktywa trwałe.
W 2012

roku nie poniesiono

niematerialnych

nakładów na zakup

środków trwałych i

wartości

i prawnych. W roku 2013 Spółka M Development S.A. nie planuje

wydatków na nabycie niefinansowych aktywów trwałych.
4.

Informacje

o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na

i pozostałe.
Wyżej wymienione nie wystąpiły.
5.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Wyżej wymienione nie wystąpiły.

Ila.
W roku 2012 Spółka M Development S.A. nie przeprowadzała transakcji walutowych.

losowe

III.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych.

l.

Środki pieniężne

Wyszczególnienie

Stan na 01. 01. 20 12 roku

Gotówka w kasie

13 172,79

Środki na rachunkach bankowych

19891,91

Ogółem

33 064,70

Stan na 3 1.1 2.20 12 roku
302,41

0
302,41

IV.

1.

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.
Wyżej wymienione nie wystąpiły.
2.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
Wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę M Development S.A. ze stronami powiązanymi
zawarto na warunkach rynkowych.
3.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym.

W roku 2012 średnie zatrudnienie wynosiło - 0,80 etatu.
4.

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych

lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Spółka naliczała i wypłacała wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

5.

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
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Spółka M Development S.A. nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze
członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich małżonkom, krewnym

i

powinowatym

w linii prostej do drugiego stopnia.
6.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.
Należne i wypłacone w roku 2012 wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania
sprawozdania finansowego za rok 2011 stanowiło kwotę 5.800 złotych + VAT.
Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania za rok 2012 będzie
wynosiło 6.000 zł + VAT.
V.

1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących łat ubiegłych ujętych w

sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
3.

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.
W roku 2012 nie zmieniono zasad polityki rachunkowości, w zakresie metod wyceny
i

sposobu

sporządzania sprawozdania

finansowego

wywierających

na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy w roku bieżącym.

istotny wpływ

4.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
W roku obrotowym nie dokonano żadnych zmian w prezentacji sprawozdania.
VI.

1.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają

konsolidacji.
Wyżej wymienione nie wystąpiły.
2.

Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Spółka M Development posiada udziały w Spółce „Osiedla Becka'" Sp. z o.o. o wartości
l 008 530 zł (19,74 % udziałów).
W marcu 2012 Spółka zbyła na rzecz podmiotu powiązanego - Spółki DJP Development Sp.
z o.o. - używany środek trwały - samochód osobowy. Transakcję przeprowadzono w cenach
rynkowych.
W kwietniu 2012 Spółka zbyła na rzecz podmiotu powiązanego - Spółki DJP Development
sp. z o.o. - towary handlowe w postaci lokali niemieszkalnych. Transakcję przeprowadzono
w cenach rynkowych.
W czerwcu 2012 roku Spółka zbyła posiadane udziały w spółce DJP Development Sp.z o.o.
3.

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada, co najmniej

20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.
Brak spółek, o których mowa powyżej.
4.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego.
5.

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane
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sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład
wchodzi spółka jako jednostka zależna.
Wyżej wymienione nie dotyczy M Development S.A.

VII.
Informacje na temat połączenia jednostek nie dotyczą M Development S.A.

VIII.
W roku obrotowym Spółka osiągnęła stratę, na wyniku zaważyła gównie strata ze zbycia
inwestycji. Spółka podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej. Spółka
dysponuje kapitałem założycielskim w wysokości l 962 940 zł, na koniec roku obrotowego
kapitały własne wynoszą 980 294,43 zł. Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności.
IX.

Znaczącym inwestorem jest Spółka CORPO Sp. z o.o. SKA - nie będąca jednostką zależną
lub współzależną - posiadająca w Spółce M Development S.A. 33,11% udziału w kapitale i
głosach na WZ (wg stanu na 31.12.2012 roku).
Znaczący wpływ na Spółkę M Development S.A. ma poprzez:
- udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty CORPO Sp. z o.o. SKA - 33,11 % udziału w kapitale i głosach na WZ (wg stanu na
31.12.2012 roku),
- zasiadanie w organie zarządzającym - Pan Jerzy Gadek będący Prezesem Spółki
M Development S.A. oraz Prezesem Zarządu komplementariusza Spółki CORPO Sp. z o.o.
SKA będącego 33,11% akcjonariuszem M Development S.A.
- zasiadanie w organie nadzorującym:
Pan Piotr Jędrzejczak - członek Rady Nadzorczej M Development S.A. i Prezes Zarządu
Taxus Fund S.A. (2,5% udziału w kapitale i głosach na WZ (wg stanu na 31.12.2012 roku),
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Paweł Walczak, Monika Ostruszka, Damian Kochański - członkowie Rady Nadzorczej Taxus
Fund S.A. (od 17.12.2012 roku) i członkowie Rady Nadzorczej M Development S.A. (od
27.12.2012 roku)
Andrzej Kochański - prokurent Taxus Fund S.A. od 17.12.2012 roku i M Development od
27.12.2012 roku.

Łódź, dnia 31.03.2013 roku

Sporządził:

Zarząd:

Elżbieta Błaszczyk

Jerzy Gadek

BIURO RABUNKOWE "ALFA"
Elżbieta Rłasrc^yk
ul Ogrodowa 72,74, 91-071 Łódź
tel 42 25 34 b/5, 501 55 28 66
REGON 47167B094 NIP 732-101-65-34
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M DEVELQPMENT SA
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