Dane
Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 6, KRAKÓW, 31-109,), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W
KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 941153, posiadająca NIP
6832101306, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000,00 zł, opłaconym w całości, to jest do kwoty 1 500 000,00 zł.

Akcje Serii C
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje Spółki, zwykłe imienne, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych
dziesięć groszy) każda oraz o cenie emisyjnej 4,00 zł (cztery złote) każda, zaoferowane do objęcia osobom trzecim na warunkach
i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane w
dniu 21 czerwca 2022 m.in. na stronie internetowej www.emisja.happypack.pl. Akcje Serii C zostały wyemitowane przez Spółkę
na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 27 maja 2022, w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została
zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusz Łukasik, prowadzącego kancelarię notarialną pod adresem
ul. Kordylewskiego 7, 31-542 Kraków, za numerem Repertorium 7938/2022.

Dane Subskrybenta:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Adres korespondencyjny:

Oświadczenia Subskrybenta:
Subskrybent niniejszym oświadcza, że:
1) zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej taką ilość Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych
imiennych, serii C, spółki pod firmą Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 941153), o
wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oraz o cenie emisyjnej 4,00 zł
(cztery złote) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:
2) dokonał wpłaty takiej kwoty na rzecz Spółki z tytułu subskrybowania Akcji Serii C, tj. akcji
zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS
941153), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oraz o cenie
emisyjnej 4,00 zł (cztery złote) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce
obok:
3) wyraża zgodę na treść statutu Spółki.

Podmioty upoważnione do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C jest tylko i wyłącznie Spółka.

5 lipca 2022 15:24

Podpisy:
W imieniu Spółki:
Rafał Moryto, Joanna Prochwicz

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C
spółki pod firmą Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie
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W imieniu Subskrybenta:

Dane
Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 6, KRAKÓW, 31-109,), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W
KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 941153, posiadająca NIP
6832101306, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000,00 zł, opłaconym w całości, to jest do kwoty 1 500 000,00 zł.

Akcje Serii C
Niniejszy dokument stanowi formularz zapisu na akcje Spółki, zwykłe imienne, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych
dziesięć groszy) każda oraz o cenie emisyjnej 4,00 zł (cztery złote) każda, zaoferowane do objęcia osobom trzecim na warunkach
i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, które zostało opublikowane w
dniu 21 czerwca 2022 m.in. na stronie internetowej www.emisja.happypack.pl. Akcje Serii C zostały wyemitowane przez Spółkę
na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 27 maja 2022, w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, która została
zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusz Łukasik, prowadzącego kancelarię notarialną pod adresem
ul. Kordylewskiego 7, 31-542 Kraków, za numerem Repertorium 7938/2022.

Dane Subskrybenta:
Firma:
Siedziba i adres:
Adres korespondencyjny:
Numer KRS / właściwego rejestru:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko osoby reprezentującej:
Funkcja osoby reprezentującej:
Data urodzenia osoby reprezentującej:

Oświadczenia Subskrybenta:
Subskrybent niniejszym oświadcza, że:
1) zamierza objąć w drodze subskrypcji otwartej taką ilość Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych
imiennych, serii C, spółki pod firmą Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 941153), o
wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oraz o cenie emisyjnej 4,00 zł
(cztery złote) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce obok:
2) dokonał wpłaty takiej kwoty na rzecz Spółki z tytułu subskrybowania Akcji Serii C, tj. akcji
zwykłych imiennych, serii C, spółki pod firmą Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS
941153), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda oraz o cenie
emisyjnej 4,00 zł (cztery złote) każda, która została wskazana przez Subskrybenta w rubryce
obok:
3) wyraża zgodę na treść statutu Spółki.

Podmioty upoważnione do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii C jest tylko i wyłącznie Spółka.

5 lipca 2022 15:24

Podpisy:
W imieniu Spółki:
Rafał Moryto, Joanna Prochwicz

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C
spółki pod firmą Happy Pack S.A. z siedzibą w Krakowie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

W imieniu Subskrybenta:

HAPPY PACK SPÓŁKA ACYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2021 do 31.12.2021

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

HAPPY PACK SPÓŁKA ACYJNA

Siedziba:

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6/, 31-109 Kraków

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 6832101306
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000941153

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4.

Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych
- sprawozdanie finansowe sporządza się według załącznika nr 5 do Ustawy o rachunkowości (UoR)
- nie sporządza się zestawienie zmian w kapitale własnym (art. 48a ust. 4 UoR)
- nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych (art. 48b ust. 5 UoR)
- nie ustala się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku (art. 37 ust. 10 UoR)
- odpisy amortyzacyjne dokonywane są według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 32 ust.
7 UoR)
- nie tworzy się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 UoR)
- odstąpiono od sporządzania sprawozdania z działalności (art. 49 ust. 5 UoR)

5.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne (umorzeniowe). Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania
nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Wartości niematerialne i prawne o
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności nieprzekraczającym jednego roku lub o wartości
nieprzekraczającej 10 tys. zł jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do
użytkowania.
2/12

HAPPY PACK SPÓŁKA ACYJNA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w
cenie nabycia.
Należności
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności należności
wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej
12 miesięcy od dnia bilansowego).
W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne
wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na ten dzień.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych
okresów sprawozdawczych.
Kapitały własne
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej z umowy Spółki, zgodnej z
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. W zależności od terminu
wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego)
lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z naliczeniem
odsetek przypadających do zapłaty do dnia bilansowego. Odsetki te ujmowane są w ciężar kosztów
finansowych.
Ustalenia wyniku finansowego:
Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług)
wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów.
Koszty sprzedanych produktów i usług
Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują
wartość sprzedanych produktów i usług wycenionych po koszcie wytworzenia.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą
działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, darowizny,
utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.
Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, różnice
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kursowe, skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz wynik na sprzedaży inwestycji.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat stanowi podatek dochodowy od osób prawnych
będący zobowiązaniem wobec budżetu. Spółka nie tworzy aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie rodzajowym.
Opisane zasady zastosowane zostały w prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono
inaczej.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 2021 r., w którym Spółka prowadziła działalność w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawozdanie finansowe nie podlega obligatoryjnemu badaniu przez
biegłego rewidenta.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

7.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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BILANS
Aktywa Dane w PLN

A. Aktywa trwałe

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

40 334,71

Przekształcone
dane porównawcze
za poprzedni rok
obrotowy
5 000,00

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe

14 566,45
14 566,45

- środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe

25 768,26

5 000,00

IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:
- nieruchomości
- długoterminowe aktywa finansowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

89 146,78

193 867,57

188 967,57

I. Zapasy

13 919,70

5 755,56

5 755,56

II. Należności krótkoterminowe, w
tym:

42 695,74

8 655,00

3 755,00

a) z tyt. dostaw i usług, w tym:

30 557,14

208,00

208,00

30 557,14

208,00

208,00

29 876,65

179 457,01

179 457,01

29 876,65

179 457,01

179 457,01

29 876,65

179 457,01

179 457,01

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
III. Inwestycje krótkoterminowe, w
tym:
a) krótkoterminowe aktywa
finansowe, w tym:
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2 654,69

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM

1 000,00
129 481,49

194 867,57

193 967,57
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone
dane porównawcze
za poprzedni rok
obrotowy

-56 879,58

92 451,78

91 551,78

6 800,00

5 050,00

5 050,00

298 250,00

99 950,00

99 950,00

-13 448,22

744,70

744,70

-348 481,36

-13 292,92

-14 192,92

186 361,07

102 415,79

102 415,79

185 101,05

102 415,79

102 415,79

5 000,00

5 000,00

103 445,60

7 121,18

7 121,18

103 445,60

7 121,18

7 121,18

194 867,57

193 967,57

- nadwyżka wartości sprzedaży
(wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości
godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
II. Zobowiązania długoterminowe, w
tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w
tym:
a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
c) fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

1 260,02
129 481,49
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone
dane porównawcze
za poprzedni rok
obrotowy

326 473,71

259,28

199,15

326 473,71

259,28

199,15

686 497,00

13 552,01

13 552,01

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie
- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja

4 123,13

II. Zużycie materiałów i energii

111 377,94

6 955,38

7 326,77

III. Usługi obce

361 435,10

6 023,48

6 023,48

IV. Wynagrodzenia

162 212,80

47 348,03

573,15

201,76

40 872,04

4,02

4,02

-360 023,29

-13 292,73

-13 352,86

V. Ubezpieczenie społeczne i inne
świadczenia, w tym:
- emerytalne
VI. Pozostałe koszty, w tym:
- wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:

11 699,37

60,13

- aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

60,13

E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:

157,37

- aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

0,19

0,19

0,19

0,19

F. Przychody finansowe, w tym:
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
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IV. Aktualizacja wartości aktywów
finansowych
G. Koszty finansowe, w tym:

0,07

I. Odsetki, w tym:

900,00

0,07

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

900,00

- w jednostkach powiązanych

900,00

III. Aktualizacja wartości aktywów
finansowych
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)

-348 481,36

-13 292,92

-14 192,92

-348 481,36

-13 292,92

-14 192,92

I. Podatek dochodowy
J. Zysk (strata) netto (H-I)
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO
Dane w PLN

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

-348 481,36

-13 292,92

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

1 866,13

Pozostałe
Dotacja do rejestracji znaku towarowego (art. 17 ust. 1 pkt. 52)

1 866,13

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:
Pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

3 570,89

Pozostałe

569,13

569,13

Koszty niespełniające definicji kosztów podatkowych (art. 15
ust. 1)

1 259,87

Koszty niewłaściwie udokumentowane (art. 15 ust. 4e)

138,45

Koszty bezpośrednio sfinansowane dotacją (art. 16 ust. 1 pkt.
58)

2 026,49

Odpisanie należności (art. 16 ust. 1 pkt. 25)

109,94

Podatek od towarów i usług art.16 ust 1 pkt 46 (art. 16 ust. 1
pkt. 46)

36,14

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

39 712,45

Pozostałe
Niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych
(art. 16 ust. 1 pkt. 57)

39 712,45

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
Pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

-19 706,43

Pozostałe

-28,08
-28,08

Amortyzacją podatkowa (art. 15 ust. 6)

-14 566,45

Ulga na kasę fiskalną (art. 12 ust. 1)

-139,98

Umorzenie pożyczki COVID Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 (art.
15zzd ust. 10)

-5 000,00
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J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Happy_Pack_S.A._informacja_dodatkowa_2021.pdf
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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
Wartość brutto na
początek okresu
Zwiększenia, w tym:
- nabycie
Zmniejszenia, w tym:
- likwidacja
- sprzedaż

Grunty

Budynki i
budowle

Urządzenia
Środki
techniczne
transportu
i maszyny

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

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

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

0,00
7 280,00
7 280,00
0,00
0,00

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

0,00
42 578,75
42 578,75
33 100,00
0,00

0,00
49 858,75
49 858,75
33 100,00
0,00

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 930,83
0,00

1 930,83
0,00

Zmniejszenia, w tym:
- likwidacja
- 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.
Strona | 1
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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:

Razem:
- pracownicy umysłowi
- pracownicy na stanowiskach robotniczych

Rok bieżący
0,00
0,00
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
1. Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych,
w tym:
- przychód z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w
spółce komandytowej w 2020 r.
- koszt nabycia sprzedanego ogółu praw i obowiązków w
spółce komandytowej w 2020 r.

Kwota
-900,00
100,00
-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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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 14.06.2022 godz. 21:57:18
Numer KRS: 0000941153
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

03.01.2022

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/11240/22/572

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

22.04.2022

Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 380901591, NIP: 6832101306

3.Firma, pod którą spółka działa

HAPPY PACK SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

2.Adres

ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 6, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-109, poczta KRAKÓW,
kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

HAPPYPACK.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

DNIA 10 GRUDNIA 2021 ROKU, NOTARIUSZ MAGDALENIA LEJMAN, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, REP. A NR 9308/2021

2

DNIA 17 LUTEGO 2022 ROKU, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W
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Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste TAK
określonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki nie wynikających z akcji?
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania

PRZEKSZTAŁCENIE

2.Opis sposobu powstania spółki oraz
informacja o uchwale

10.12.2021, DNIA 10 GRUDNIA 2021 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEGO W KRAKOWIE PRZY
PLACU NA GROBLACH NR 19 ODBYŁO NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ HAPPY PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, Z
KTÓREGO NOTARIUSZ MAGDALENA LEJMAN SPORZĄDZIŁA AKT NOTARIALNY (REPETYTORIUM A
NR 9308/2021) ZAWIERAJĄCY PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW,
NA KTÓRYM NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 551
§ 1, 562 ORAZ 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, A TAKŻE ZGODNIE ZE SPORZĄDZONĄ DLA
CELÓW PRZEKSZTAŁCENIA OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA Z DNIA 2 LISTOPADA 2021 ROKU Z
BADANIA PLANU PRZEKSZTAŁCENIA PRZYJĘTEGO PREZ ZARZĄD SPÓŁKI - HAPPY PACK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ - DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU STWIERDZĄCĄ JEGO
POPRAWNOŚĆ I RZETELNOŚĆ, PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W HAPPY PACK
SPÓŁKA AKCYJNA.

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu
-----Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie
na dokonanie koncentracji

Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
1

1.Nazwa lub firma

HAPPY PACK , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
którym podmiot był zarejestrowany
3.Numer w rejestrze albo ewidencji

0000743138

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
albo organu prowadzącego ewidencję

------

5.Numer REGON

380901591

6.Numer NIP

6832101306

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1

6.Czy wspólnik posiada całość akcji
spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

225 000,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

------
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3.Liczba akcji wszystkich emisji

2250000

4.Wartość nominalna akcji

0,10 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

225 000,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

1

0,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

A

2.Liczba akcji w danej serii

1500000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji 1.500.000, WSZYSTKIE AKCE SERII A SĄ AKCJAMI IMIENNYMI UPRZYWILEJOWANYMI CO DO
uprzywilejowanych lub informacja, że
PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU
akcje nie są uprzywilejowane

2

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

750000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji 750.000, WSZYSTKIE AKCJE SERII B SĄ AKCJAMI IMIENNYMI UPRZYWILEJOWANYMI CO DO PRAWA
uprzywilejowanych lub informacja, że
GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU
akcje nie są uprzywilejowane

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

TAK

Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MORYTO

2.Imiona

RAFAŁ

3.Numer PESEL/REGON

76011514953

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład

NIE
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zarządu została zawieszona w
czynnościach?

2

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PROCHWICZ

2.Imiona

JOANNA AGNIESZKA

3.Numer PESEL/REGON

78021201609

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

17, 21, Z, PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU
I TEKTURY

2

25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

3

47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

4

49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

5

52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

6

52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

7

52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

8

68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

9

77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za 31.12.2022
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
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Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 14.06.2022
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

