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INFORMACJA DODATKOWA 

 
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów 

na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, 

nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 

amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 

amortyzacji lub umorzenia. 

Środki trwałe Grunty 
Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

Wartość brutto na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 7 280,00 0,00 42 578,75 49 858,75 

- nabycie 0,00 0,00 7 280,00 0,00 42 578,75 49 858,75 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 33 100,00 33 100,00 

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 33 100,00 33 100,00 

Wartość brutto na 
koniec okresu 0,00 0,00 7 280,00 0,00 9 478,75 16 758,75 

Umorzenie na początek 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenia bieżące - 
zwiększenia 0,00 0,00 948,00 0,00 3 175,13 4 123,13 

Zmniejszenia, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,83 1 930,83 

- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 1 930,83 1 930,83 

Umorzenie na koniec 
okresu 0,00 0,00 948,00 0,00 1 244,30 2 192,30 

Wartość księgowa 
netto 0,00 0,00 6 332,00 0,00 8 234,45 14 566,45 

 

Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe nie występują. 

 

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

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych. 

Nie występują. 

 
3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10. 

Nie występuje. 

 
4. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej. 

Spółka nie wycenia instrumentów finansowych w wartości godziwej. 

 

5. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między 

wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. 

Nie występuje. 
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6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty. 

Nie występują. 

 

7. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej 

pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału 

należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową. 

Nie dotyczy. 

 
8. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń. 

Nie występują. 

 

9. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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 lub 

stowarzyszonych. 

Nie występują. 

 

10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 

które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. 

Nie dotyczy. 

 

11. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym. 

Nie dotyczy. 

 

12. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

Nie wystąpiły. 

 

13. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu. 

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: Rok bieżący 

Razem: 0,00 

- pracownicy umysłowi 0,00 

- pracownicy na stanowiskach robotniczych 0,00 

 
Spółka zatrudnia pracowników na podstawie umów zleceń. Na dzień 31.12.2021 r. liczba takich 

umów wynosiła 17. 
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14. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych 

warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub 

umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii. 

Nie wystąpiły. 

 

15. 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. 

W 2021 r. Spółka prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W dniu 3 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował przekształcenie Spółki Happy 

Pack Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Happy Pack S.A. 

 

16.  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. 

W trakcie roku 2021 dokonano zmiany polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 

10.000 zł zastępując jednorazową amortyzację jednorazowym odpisaniem w koszty 

z pominięciem ewidencji. Zmiana nie ma wpływu na porównywalność danych w stosunku do 

lat ubiegłych, ani istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki. 

 

17. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Spółka dokonała w roku obrotowym korekt z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 

odniesionych na kapitał (fundusz) własny, których wyszczególnienie przedstawia poniższa 

tabela. Sprawozdanie finansowe zawiera przekształcone dane porównawcze, 

Wyszczególnienie Kwota 

1. Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych, 

w tym: 
-900,00 

- przychód z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w 

spółce komandytowej w 2020 r. 
100,00  

- koszt nabycia sprzedanego ogółu praw i obowiązków w 

spółce komandytowej w 2020 r. 
-1000,00 

 

18.  Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako 

jednostka zależna. 

Nie dotyczy. 
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19. W przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie 

z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych. 

Nie występują. 

 

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

Nie występują. 

 
 

 
Kraków, dn. 24.05.2022 r. 
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