INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
BLOCKCHAIN LAB
SPÓŁKA AKCYJNA
za rok 2018

Warszawa, 24-06-2019
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1) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu za bieżący rok obrotowy.
1.

Odpisy aktualizujące środki trwałe wystąpiły w zakresie amortyzacji:
Rodzaj
środków

Wartość
początkowa

Zakup

Sprzedaż

Wartość
umorzenia

Wartość
netto

Wartości
niematerialne i
prawne

2.145.218,59

0,00

0,00

769.711,49

1.375.507,10

Razem

2.145.218,59

0,00

0,00

769.711,49

1.375.507,10

Rodzaj
środków

Wartość
początkowa

Zakup

Sprzedaż

Wartość
umorzenia

Wartość
netto

Grunty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maszyny i
urządzenia

1.537,89

0,00

0,00

1.537,89

0,00

Środki
transportowe

73.058,22

0,00

64.756,17

8.302,05

0,00

Budynki i lokale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

74.596,11

0,00

64.756,17

24.592,08

0,00

2. Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
3. Spółka nie poniosła kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy.
4. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
5. Spółka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
6. Spółka nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych,
zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji.
7. Spółka w roku obrotowym dokonała odpisów aktualizujących należności w kwocie 283.964,85
zł.
8. Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 557 tysięcy złotych i był podzielony na
5.570.000 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda. Na dzień bilansowy podział serii akcji
Spółki był następujący:
Seria akcji

Ilość akcji serii

Uprzywilejowanie

A

3.450.000

NIE

B

1.000.000

NIE

C

320.000

NIE

D

200.000

NIE

E

200.000

NIE

F

200.000

NIE

G

200.000

NIE

9.
10.
11.
12.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Spółka planuje pokryć stratę z przyszłych zysków.
W prezentowanym roku obrotowym Spółka nie utworzyła rezerw.
Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w postaci pożyczek w kwocie łącznej 87.925,zł.
13. Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
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14. Spółka posiada długoterminowe rozliczenia międzyokresowe zgodnie z poniższą tabelą:

15. Brak składnik aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu.
16. Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.
17. Spółka nie posiada składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, które są
wyceniane według wartości godziwej.
18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wynoszą 88,15 zł.
19. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wystąpiły zgodnie z poniższą tabelą:
Wyszczególnienie
Programy/Licencje/Certyfikaty
Koszty reklamy w przyszłym okresie
Razem

stan na 31.12.2018
5 791,73
0,00
5 791,73

2) Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.
1.

Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży towarów i produktów przedstawia
poniższa tabela :

Przychody netto
Towary i materiały

Sprzedaż krajowa

Sprzedaż za granicę

Razem rok 2018

0,00

0,00

0,00

Produkty i usługi

1.058.287,91

10.679,43

1.068.967,34

RAZEM

1.058.287,91

10.679,43

1.068.967,34

2.
3.
4.
5.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.
Brak odpisów aktualizujących środki trwałe.
Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Brak przychodów, kosztów i wyników działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
6. Pozycje różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od księgowego wyniku
finansowego netto:
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Rozliczenie CIT za rok 2018
Konto
400
401
402
403
404
405
409
703
704
706
750
751
760
761

Nazwa
Saldo Wn
Saldo Ma
779
551,43
Amortyzacja
0,00
Zużycie materiałów i energii
0,00
3 518,14
658 229,15
Usługi obce
0,00
Podatki i opłaty
350,00
0,00
46 814,32
Wynagrodzenia
0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
0,00
1 552,28
371 551,52
Pozostałe koszty rodzajowe
0,00
Przychody z innych usług
0,00
21 047,00
780 587,15
Przychody-usługi wspierające
0,00
Przychody-usługi agencji interaktywnej
0,00
267 333,19
Przychody finansowe
0,00
75 778,45
Koszty finansowe
0,00
104 703,26
Pozostałe przychody operacyjne
0,00
403 396,26
418 963,67
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
razem
2 385 233,77 1 548 142,05

wynik brutto
400-01-02
400-02-02
409-99
761-03
761-99
751-09
760-02

konta niepodatkowe
Amortyzacja ŚT NKUP
Amortyzacja WNIP NKUP
Pozostałe koszty NKUP
Spisanie należności NKUP
Pozostałe koszty operacyjne nkup
Odsetki od pożyczek NKUP
Dotacje i darowizny NP
razem
wynik podatkowy

-837 091,72
682,50
373 907,04
1 484,89
283 964,85
134 996,30
3 568,78
0,00
1 586 629,41
-413 076,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374 589,54
1 173 552,51

7. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.
8. Brak odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt
wytworzenia produktów w roku obrotowym.
9. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły. Nie ma planów na takie wydatki w roku
następnym.
10. Brak przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
11. Brak kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały
zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
3) Sprawozdanie finansowe nie zawiera pozycji wyrażonych w walutach obcych.
4) Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Strukturę
środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych przedstawia
poniższa tabela:
Rodzaj środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Rok
poprzedni
0,00
0,00
694,42
694,42

Rok bieżący
0,00
792,83
61,50
854,33

Zmiana stanu
środków
pieniężnych

Środki pieniężne na koniec
okresu o ograniczonej
możliwości dysponowania

0,00
792,83
-632,92
159,91

0,00
88,15
0,00
88,15
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Uzgodnienie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
Poprzedni rok Bieżący rok
Wyszczególnienie
obrotowy
obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
-1 305 706,11
-837 091,72
1 961 701,87
832 199,15
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
798 212,61
779 551,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
0,00
0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
0,00
3 568,78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
0,00
0,00
5. Zmiana stanu rezerw
2 013,00
-14 435,00
6. Zmiana stanu zapasów
0,00
0,00
7. Zmiana stanu należności
2 849 134,11
17 089,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-1 480 000,23
18 454,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-497 343,08
-262 231,84
10. Inne korekty
289 685,46
290 201,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/– II)
655 995,76
-4 892,57

5) Informacje uzupełniające.
1.

Brak zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym
do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
2. Brak zawartych przez jednostkę umów na innych warunkach niż rynkowe ze stronami
powiązanymi.
3. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w grupach zawodowych jest
następujące :
Grupa zawodowa
Pracownicy na stanowiskach
nierobotniczych

Przeciętne zatrudnienie

Razem

0,25

0,25

4. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących
wystąpiły w postaci umowy o pracę, oraz wynagrodzeń z tytułu posiedzeń zarządu i dla rady
nadzorczej.
5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów
zarządzających i nadzorujących wystąpiły zgodnie z poniższą tabelą:

6) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które
wystąpiły po dniu bilansowym.
1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto zdarzeń z lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w
sprawozdaniu.
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3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
7) Informacje o podmiotach powiązanych.
1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji nie wystąpiły.
2. Transakcje z jednostkami powiązanymi wystąpiły w formie otrzymanych pożyczek
krótkoterminowych na łączną kwotę 67.500,- zł.
3. Brak spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki.
4. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8) W trakcie okresu, który obejmuje sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło połączenie
spółek.
9) Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę w 2019 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Warszawa 24-06-2019r
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