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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Siedziba

M3.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Województwo

Śląskie

Powiat

M. Bielsko-Biała

Gmina

Bielsko-Biała

Miejscowość

Bielsko-Biała

Kod kraju

PL

Województwo

Śląskie

Powiat

M. Bielsko-Biała

Gmina

Bielsko-Biała

Ulica

Międzyrzecka

Nr budynku

183

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

Bielsko-Biała

Kod pocztowy

43-382

Poczta

Bielsko-Biała

NIP

5472085147

KRS

0000986685

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2022-08-10

Data do

2022-09-30

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Jednostka sporządza :
-uproszczony bilans, uproszczony rachunek
zysków i strat, uproszczoną informację
dodatkową, -informację
dodatkową w zakresie
określonym w załączniku
nr 5 do Ustawy o
rachunkowości. Jednostka
nie sporządza: zestawienia zmian w
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kapitale (funduszu)
własnym, -rachunku
przepływów pieniężnych,
-sprawozdania z
działalności

Założenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszon
ych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowe
j zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi odnoszone są jednorazowo w koszty. Środki
trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki
trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Zapasy są
wyceniane według rzeczywistej ceny nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak niż cena
sprzedaży netto. Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą FIFO. Należności i zobowiązania są wykazywane
w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Transakcje wyrażone w walutach innych niż
polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się
wg średniego kursu dla danej waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Środki pieniężne w banku
i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach
obcych wycenia się wg średniego kursu dla danej waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Ustalone na koniec roku różnice kursowe wpływają na wynik finansowy i są odnoszone na koszty lub przychody z
operacji finansowych. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są jeżeli dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości
wpisanej w rejestrze sądowym. Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny
lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
ustalenia wyniku finansowego
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla
nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia Wspólników
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z późniejszymi zmianami ). Spółka na podstawie uchwały
Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki z dnia 30.11.2015r. sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej
(Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2014r. poz. 1100) przewidzianej dla jednostek małych zgodnie z załącznikiem nr 5 do
Ustawy o rachunkowości. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitałach własnych, nie sporządza zmian w
przepływach pieniężnych oraz nie sporządza sprawozdania z działalności podmiotu
pozostałe

Informacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki

Nazwa pozycji

Cel sporządzenia sprawozdania

Opis

Sprawozdanie finansowe sporządzone do celów
połączenia Spółki M3.NET Sp z o.o. ze Spółką
powiązaną M3.NET SERWIS Sp. z o.o.
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Informacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki

Nazwa pozycji

Dane dotyczące stanu na koniec poprzedniego roku

Opis

To dane będące bilansem otwarcia na dzień 10.08.2022
r.- M3.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzia
lnością powstałej z przekształcenia M3.NET Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem

6 160 088,59

6 100 915,92

-

• Aktywa trwałe

3 217 689,53

3 257 807,22

-

0,00

0,00

-

•• Rzeczowe aktywa

3 105 184,56

3 175 302,25

-

••• – środki trwałe

3 105 184,56

3 175 302,25

-

0,00

0,00

-

•• Należności

82 504,97

82 504,97

-

•• Inwestycje

30 000,00

0,00

-

0,00

0,00

-

30 000,00

0,00

-

0,00

0,00

-

• Aktywa obrotowe

2 942 399,06

2 843 108,70

-

•• Zapasy

1 325 833,21

1 125 730,52

-

•• Należności

1 353 454,64

1 263 148,20

-

••• a) z tytułu dostaw i

1 352 122,89

1 260 813,64

-

•••• – do 12 miesięcy

1 352 122,89

1 260 813,64

-

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

30 232,67

190 965,40

-

•• a) krótkoterminowe

30 232,67

190 965,40

-

•• Wartości niematerialne
i prawne

trwałe, w tym:

••• – środki trwałe w
budowie

długoterminowe
długoterminowe, w tym:

••• – nieruchomości
••• – długoterminowe
aktywa finansowe

•• Długoter

minowe rozliczenia
międzyokresowe

krótkoterminowe, w tym:
usług, w tym:

•••• – powyżej 12
miesięcy

krótkoterminowe, w tym:
aktywa finansowe, w tym:
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

•••• – środki pieniężne w

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

30 232,67

190 965,40

-

232 878,54

263 264,58

-

• Należne wpłaty

0,00

0,00

-

• Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

-

Pasywa razem

6 160 088,59

6 100 915,92

-

• Kapitał (fundusz) własny

1 743 178,84

1 459 444,99

-

•• Kapitał (fundusz)

150 000,00

150 000,00

-

•• Kapitał (fundusz)

599 099,34

555 322,83

-

••• – nadwyżka wartości

0,00

0,00

-

•• Kapitał (fundusz) z

0,00

0,00

-

••• – z tytułu aktualizacji

0,00

0,00

-

•• Pozostałe kapitały

0,00

0,00

-

•• Zysk (strata) z lat

710 345,65

754 122,16

-

•• Zysk (strata) netto

283 733,85

0,00

-

0,00

0,00

-

4 416 909,75

4 641 470,93

-

•• Rezerwy na

0,00

0,00

-

••• – rezerwa na

0,00

0,00

-

kasie i na rachunkach

•• Krótkoterminowe

rozliczenia międzyokreso
we
na kapitał (fundusz)
podstawowy

podstawowy

zapasowy, w tym:

sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
aktualizacji wyceny, w tym:
wartości godziwej

(fundusze) rezerwowe
ubiegłych

•• Odpisy z zysku netto

w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

zobowiązania, w tym:
świadczenia emerytalne i
podobne
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

•• Zobowiązania

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

12 531,47

18 282,56

-

0,00

0,00

-

2 946 692,55

2 949 690,57

-

38 070,00

6 653,92

-

••• b) z tytułu dostaw i

994 517,22

1 161 072,09

-

•••• – Do 12 miesięcy

994 517,22

1 161 072,09

-

•••• – Powyżej 12

0,00

0,00

-

••• c) fundusze specjalne

0,00

0,00

-

1 457 685,73

1 673 497,80

-

długoterminowe, w tym:

••• – z tytułu kredytów i
pożyczek

•• Zobowiązania

krótkoterminowe, w tym:

••• a) z tytułu kredytów i
pożyczek

usług, w tym:

miesięcy

•• Rozliczenia

międzyokresowe
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5
do ustawy o rachunkowości
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

2 084 305,60

0,00

-

Koszty sprzedanych
produktów, towarów i
materiałów

1 523 014,33

0,00

-

0,00

0,00

-

Koszty ogólnego
zarządu

293 327,64

0,00

-

Zysk (strata) ze
sprzedaży (A - B - C - D)

267 963,63

0,00

-

89 738,93

0,00

-

• – aktualizacja wartości

0,00

0,00

-

Pozostałe koszty
operacyjne, w tym:

0,91

0,00

-

• – aktualizacja wartości

0,00

0,00

-

270,93

0,00

-

• Dywidendy i udziały w

0,00

0,00

-

•• – od jednostek

0,00

0,00

-

• Odsetki, w tym:

0,00

0,00

-

•• – od jednostek

0,00

0,00

-

• Zysk z tytułu rozchodu

0,00

0,00

-

Koszty sprzedaży

Pozostałe przychody
operacyjne, w tym:
aktywów niefinansowych

aktywów niefinansowych

Przychody finansowe, w
tym:
zyskach od jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
, w tym:
powiązanych, w których
jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

powiązanych

aktywów finansowych, w
tym
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

•• – od jednostek

0,00

0,00

-

• Aktualizacja wartości

0,00

0,00

-

Koszty finansowe, w
tym:

1 544,73

0,00

-

• Odsetki, w tym:

1 544,73

0,00

-

•• – dla jednostek

0,00

0,00

-

• Strata z tytułu rozchodu

0,00

0,00

-

•• – dla jednostek

0,00

0,00

-

• Aktualizacja wartości

0,00

0,00

-

356 427,85

0,00

-

72 694,00

0,00

-

283 733,85

0,00

-

powiązanych

aktywów finansowych

powiązanych

aktywów finansowych, w
tym:
powiązanych

aktywów finansowych

Zysk (strata) brutto (E +
F - G + H - I)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (J K)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 1 -Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Nota_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 2 - Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizując
ych wartość aktywów trwałych -długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 3 - Wartość firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art 44b
ust.10 Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 4 - Instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami
finansowymi wyceniane według wartości godziwej Brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 5 -Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym
od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również
łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń. Brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 6 - Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 7 - Wykaz składników aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż
jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami Brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 8 - Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń Brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 9 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku
obrotowym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 10- Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub
koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym. Brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia
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Opis

Nota 11- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o
nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie Brak zdarzeń

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 12 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu Przeciętne
zatrudnienie w jednostce w okresie od 09 sierpnia 2022 do 30 września 2022 wyniosło
17 osób

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 13 - Kwoty pożyczek udzielonych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki Nie występują

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 14 - Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a
nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację majątkową,
finansową oraz wynik jednostki Brak zdarzeń

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 15 - Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości,
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki Brak zmian

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 16 -Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność
danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok
obrotowy. Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 17 - Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej. Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nota 18 -Informacja o udziałach (akcjach) własnych a) przyczyna nabycia udziałów
(akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, - nie dotyczy b) liczba i wartość
nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku
braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawoweg
o, którą te udziały (akcje) reprezentują, - nie dotyczy c) w przypadku nabycia lub
zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), - nie dotyczy d) liczba i wartość
nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich
udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego,
którą te udziały (akcje) reprezentują. - nie dotyczy
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