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Ustęp 1 

Art.1. 

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

Środki trwałe: 
Grupa Stan na 01.01.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2019 

Grupa 0- Grunty 11 127 323,98   11 127 323,98 

Grupa 1- Budynki i budowle 130 005 408,34 708 356,73  130 713 765,07 

Grupa 2- Obiekty inżynierii.. 1 245 044,62   1 245 044,62 

Grupa 3- Kotły.. 192 540,00   192 540,00 

Grupa 4-Maszyny ogólnego zastos. 120 216 142,01 15 572 889,49 1 821 844,17 133 967 187,33 

Grupa 5-Specjalistyczne maszyny.. 36 437 036,33 1 165 441,49  37 602 477,82 

Grupa 6- Urządzenia techniczne 25 765 744,54 1 192 717,82  26 958 462,36 

Grupa 7- Środki transportu 11 443 045,17 1 097 933,29 962 386,88 11 578 591,58 

Grupa 8-Narzędzia,przyrządy 26 480 116,31 696 905,57  27 177 021,88 

Podsumowanie 362 912 401,30 20 434 244,39 2 784 231,05 380 562 414,64 

 
Umorzenia Stan na 01.01.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2019 

Grupa 0- Grunty 1 356 791,14 210 804,00  1 567 595,14 

Grupa 1- Budynki i budowle 34 108 291,34 3 757 774,07  37 866 065,41 

Grupa 2- Obiekty inżynierii.. 417 590,79 49 070,52  466 661,31 

Grupa 3- Kotły.. 81 983,99 289,80  82 273,79 

Grupa 4-Maszyny ogólnego zastos. 96 431 267,66 7 286 028,09 1 821 844,17 101 895 451 ,58 

Grupa 5-Specjalistyczne maszyny.. 34 058 628,74 1 138 764,72  35 197 393,46 

Grupa 6- Urządzenia techniczne 18 973 078,04 2 309 521,84  21 282 599,88 

Grupa 7- Środki transportu 8 202 491,18 1 151 418,77 762 562,84 8 591 347,11 

Grupa 8-Narzędzia,przyrządy 22 181 291,36 2 209 236,30  24 390 527,66 

Podsumowanie 215 811 414,24 18 112 908,11 2 584 407,01 231 339 915 ,34 

 
Środki trwałe netto wg grup : Stan na 01.01.2019 Stan na 31.12.2019 

Grupa 0- Grunty 9 770 532,84 9 559 728,84 

Grupa 1- Budynki i budowle 95 897 117,00 92 847 699,66 

Grupa 2- Obiekty inżynierii.. 827 453,83 778 383,31 

Grupa 3- Kotły.. 110 556,01 110 266,21 

Grupa 4-Maszyny ogólnego zastos. 23 784 874,35 32 071 735,75 

Grupa 5-Specjalistyczne maszyny.. 2 378 407,59 2 405 084,36 

Grupa 6- Urządzenia techniczne 6 792 666,50 5 675 862,48 

Grupa 7- Środki transportu 3 240 553,99 2 987 244,47 

Grupa 8-Narzędzia,przyrządy 4 298 824,95 2 786 494,22 

Podsumowanie 147 100 987,06 149 222 499,30 
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Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie: 
na dzień 01 stycznia 2019 –  

- inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie )  – 13 000 złotych. 

 -zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie –3 298 256,57  złotych . 

na dzień 31 grudnia 2019 –  

-zaliczki na środki trwałe w budowie w kwocie –6 872 410,50  złotych 

-środki trwałe w budowie -264 000 złotych 

 

Wartości niematerialne i prawne: 

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na  01.01.2019 – 4 143 082,36 

złotych 

Zwiększenia w 2019  roku –340 098,41  złotych 

Wartość brutto na 31.12.2019 – 4 483 180,77 złotych 

 

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 

Stan na 01 stycznia 2019-  3 639 871,83 złotych  

Zwiększenia w 2019 roku – 180 225,41 złotych   

Na 31 grudnia  2019 – 3 820 097,24 złotych. 

 

Wartość netto – 663 083,53  złotych – na dzień 31 grudnia 2019. 

 

Finansowy majątek trwały stanowi udziały w firmie Alseco Sp. z o.o. o wartości 51 648,00 

złotych. 

 

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych 

Nie dotyczy- nie dokonywano . 

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy 

Nie dotyczy- nie wystąpiły. 
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Art.2. 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wynosi księgowo wg cen zakupu  10 695 379,48   

złotych. 

 

Art. 3. 

Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) przez jednostkę środków trwałych na 

dzień 31.12.2019  r . ,używanych na podstawie umów 

 

 Nazwa umowy 

 

wartość brutto 

wg umowy 

Umorzenie wartość netto-

kapitał do spłaty 

a. Najmu 

 

0,00 0,00 0,00 

b. Dzierżawy 

 

0,00 0,00 0,00 

c. innych umów ,  w tym 

leasingu operacyjnego 

0,00 0,00 0,00 

  

Razem : 

0,00 0,00 0,00 

 

Art. 4. 

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw , w tym świadectw 

udziałowych , zamiennych dłużnych papierów wartościowych , warrantów i opcji. 

 

Nie dotyczy- Spółka nie posiada . 

Art. 5. 

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli 

 

Nie występują w Spółce. 



 Sp. z o.o. 
Ul. Przyszowska 1  

37- 450 Stalowa Wola, Poland 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 za rok 2019 

Numer: AO/04/2020 

Strona/ stron: 5/23 

  

 

 5 

Art. 6. 

Struktura własności kapitału podstawowego 

 

Lp. Wyszczególnienie 

wspólników 

Ilość udziałów Wartość jednego 

Udziału 

Wartość kapitału 

w złotych 

 

1. 

 

Lothar  Thoni 

 

100 

 

960,00 

 

96.000,00 

              

Razem     : 

 

100 

 

960,00 

 

96.000,00 

 

Kapitał  udziałowy  stanowi  wkład pieniężny wniesiony  przez Lothara Thoni w  postaci  

gotówki  o łącznej wartości  96.000,00 zł 

Art. 7. 

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów ( funduszów ) zapasowych i rezerwowych 

 

Na początek roku 2019 stan funduszy rezerwowych wynosił 308 170 354,53  złotych. 

 

Cały zysk za rok 2018 przeznaczono Uchwałą Zgromadzenia Wspólników najpierw na 

zwiększenie kapitału rezerwowego , a następnie na wypłatę dywidendy. 

 

Końcem 2019  roku stan kapitału rezerwowego wyniósł 335 439 632,64  złotych. 

Kapitał z aktualizacji wyceny nie wystąpił w Spółce. 

 

Art. 8. 

Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub  sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 

 

Zysk bilansowy netto  w myśl ustaleń Umowy Spółki ‘’ Thoni Alutec ‘’ Spółki 

z o.o.  § 14. pkt.3  może być przeznaczony na: 

a) do podziału pomiędzy wspólników  

b) na inwestycje 

c) na podwyższenie  kapitału  zakładowego 
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d) na inne  cele. 

Zysk za rok 2019  zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych Spółki i 

wypłatę dywidendy. 

Art. 9. 

 

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

zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

 

Utworzono rezerwę na odsetki od kredytu inwestycyjnego , rozwiązaną początkiem stycznia 

2020 roku w kwocie 38 909,87 złotych . 

    

Art. 10. 

 

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek 

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 

obrotowego 

 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2019 wynosi 32 495 110,94 

złotych. 

W roku  2018 roku dokonano odpisu  na należność z tytułu pożyczki udzielonej firmie 

Vestroyer Motors w kwocie 49 000,00  EUR , który przeliczono końcem 2019 roku z uwagi na 

zmianę kursu na dzień 31.12.2019 o kwotę( –) 2033,50 zł . 

Dodatkowo dokonano odpisu na należności handlowe od firm Taural i Talumex niespłacone 

na dzień 31.12.2019 i skorygowano odpis z 2018 roku o kurs NBP z 31.12.2019 w łącznej 

kwocie 2 432 252.96 złotych  . 

 

Art. 11. 

 

 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy  

przewidywanym  umową okresie  spłaty 
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Okres spłaty 

 

Kwota 

 

a. 

 

Do 1 roku 

 

42 642 691,55 

 

b. 

 

0d 1 do 5 lat 

 

0,00 

 

c. 

 

Powyżej 5 lat 

 

36 078 906,28 

 

Art. 12. 

 

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między  okresowych kosztów oraz przychodów  

przyszłych okresów 

 

  Lp. Rozliczenia między okresowe 

kosztów  - czynne 

Rozliczenia między okresowe 

kosztów  - bierne 

 

1. 

 

Targi-                                        0,00 zł 

 

 

2.. 

 

Abonamenty telefoniczne 

czynsze i inne  - 

                                       189 295,81 zł 

 

 

     

Razem                        189 295,81 zł 

   

 

 Razem          0,00 zł  

 

Przychody  przyszłych okresów stanowią: 

 

- dotacja otrzymana w ramach umowy o dofinansowanie Nr POIG.04.05.02-00-123/12/00 

Projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie technik spawalniczych 
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metali nieżelaznych” z Ministerstwa Gospodarki – kwota dotacji do rozliczenia 2 374 475,47 

złotych 

 

- dotacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie wyposażenia miejsc 

pracy  w kwocie 80 390,81   złotych. 

 

Łączna kwota otrzymanych dotacji do rozliczenia – 2 454 866,28  złotych. 

 

Łączna kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów  wynosi 2 454 866,28  złotych . 

 

 

Art. 13. 

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju 

zabezpieczenia) 

 

Na rzecz banku BNP Paribas hipoteka łączna do kwoty 37 500 000 EUR ustanowiona na 

nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Nisku zgodnie z umową kredytową 

CRD/53833/19 z dnia 07.02.2019 , cesja należności do kwoty 30 000 000 złotych oraz cesja 

polisy ubezpieczeniowej od ognia i zdarzeń losowych do kwoty 25 000 000 złotych dla 

nieruchomości zlokalizowanych w Nisku , przy ulicy Sandomierskiej 14. 

 

Art. 14. 

Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji 

i poręczeń, także wekslowych) 

 

Brak – nie udzielono poręczeń , czy gwarancji . 

                                                                                                     

Art. 15. 

Wykaz  udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych 

 

Brak – nie udzielono. 
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Ustęp 1 a. 

Informacja i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych 

 

Nie dotyczy jednostki – jednostka nie prezentuje i nie wycenia instrumentów finansowych 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 w sprawie 

szczegółowych zasad uznawania , metod wyceny , zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 

instrumentów finansowych. 

 

Ustęp 2 

 

Art. 1. 

 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów  ze sprzedaży towarów  

i produktów w roku 2019  

 

     

Przychody ze sprzedaży netto 

                ( bez VAT) 

                            Z tego   

Sprzedaż krajowa Eksport i wewnątrzwspólnotowa 

dostawa towarów 

 

Wyrobów 

 

155 873,25 

 

439 629 715,04 

Zgarów i odpadów , materiałów 

zbędnych,    pozostałych 

 

7 071 584,63 

 

0,00 

Modeli odlewniczych 

 

67 536,60 21 219 099,61 

 Usług 

 

1 826 500,82 6 068 723,11 

 Razem 

 

9 121 495,30 466 917 537,76 

                                                                                               

Ogółem udział produkcji dla poszczególnych Zleceniodawców w roku 2019  kształtował się 

następująco: 
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ZLECENIODAWCA WARTOŚĆ W PLN % 

Eksport i wewnątrzwspólnotowa 

dostawa towarów 

466 917 537,76 98,09 

Firmy krajowe 

 

9 121 495,30 1,91 

Razem 

 

476 039 033,06 100  ,00 

 

Art. 2. 

 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych  

(umorzeniowych) 

Nie występują.         

Art. 3. 

 

Wysokość odpisów aktualizujących  wartość zapasów, o których mowa  

w art. 35 ust.3 ustawy 

 

Nie występują. 

Art. 4. 

Informacje o przychodach , kosztach i wynikach  działalności zaniechanej w roku   

obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym 

 

W roku 2019 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, jak też nie  przewiduje się 

zaprzestania żadnej działalności w 2020  roku. 

                                                 

Art. 5. 

 

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem  

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku , straty) brutto 
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Dane zostaną przedstawione w formie tabelarycznej na następnej stronie, wraz z opisem. 

 

Lp.                      Nazwa Dane za rok 

bieżący 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

Zysk brutto – bilansowy 

 

Minus przychody z nie zrealizowanych 

różnic kursowych i operacyjne od dotacji 

 

Plus koszty księgowe nie stanowiące kosztu 

uzyskania  przychodu, zgodnie z art. 16  

ustawy  o podatku dochodowym od osób  

prawnych, ale poniesione w związku 

 z działalnością na terenie Tarnobrzeskiej  

Specjalnej   Strefy Ekonomicznej  

Minus koszty uzyskania przychodu, nie będące kup roku 

2018 

 

Minus dochody wolne od podatku  zgodnie 

 z art.17 Ust. 1 pkt 4-8 ustawy o podatku   

dochodowym  od osób prawnych 

Podstawa opodatkowania (przed  

odliczeniami) 

Podstawa opodatkowania po odliczeniach  

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – 

                    19 % 

 

Zysk netto (podatkowy)- suma pkt.5+6, 

                                               minus pkt.8 

71 297 811,51 

 

 

2 231 016,54   

 

12 000 792,05   

 

 

 

 

                

1 733 993,00 

 

 

59 689 520,02   

 

 

19 644 074,00 

 

19 644 074,00 

 

3 732 374,00 

 

 

75 601 220,02   
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Wyjaśnienie dotyczące wyliczenia  dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od  

osób prawnych w kwocie  59 689 520,02  złotych 

 

Spółka  prowadzi działalność na podstawie Zezwolenia ARP S.A. numer 07/ARP S.A./1998 od 

28.10.1998 r. na terenie  Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz na podstawie 

Zezwoleń numer 146/ARP S.A./2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku, oraz 188/ARP S.A./10 z 

dnia 17 marca 2010 , jak również nowego Zezwolenia numer :231/ARP S.A./2012 z dnia 22 

listopada 2012 roku. W roku 2017 otrzymano kolejne zezwolenie dotyczące lokalizacji 

zakładu produkcyjnego w Stalowej Woli , przy ulicy Kwiatkowskiego – Zezwolenie 333/ARP 

S.A./2017 z dnia 30 marca 2017 roku . 

Za datę rozpoczęcia działalności na terenie strefy, zgodnie z odrębnymi Przepisami 

o specjalnych strefach ekonomicznych uważamy 09 stycznia 1999 r. – tj. datę dokonania  

przez Alutec / teraz  Thoni  Alutec Sp. z o.o./ pierwszej sprzedaży odlewów wytworzonych na 

terenie TSSE. 

 

Zgodnie z 17 ust.1 pkt.34) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku 

z faktem, że Spółka była w dniu 01 maja 2004 r. średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art.5 

ust.5 ustawy z dnia 02 października 2003 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy – zachowaliśmy 

prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 

r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000r. 

 

Stosownie do wskazanego art. 12 ustawy z dnia 20.10.1994 r. dochody uzyskane 

z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, 

o którym mowa w art.16 ust . 1 tej ustawy, przez osoby prawne – są zwolnione z podatku 

dochodowego na zasadach zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

07.09.1997 r. 

 

Zgodnie z paragrafem 5. tego Rozporządzenia – dochód podmiotu działającego na terenie 

strefy jest zwolniony na okres 10 lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej z podatku 

dochodowego od osób prawnych. 
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Zgodnie z następnymi uzyskanymi Zezwoleniami – nie będziemy płacić podatku 

dochodowego od dochodu uzyskanego na terenie TSSE -  do wysokości połowy 

zainwestowanych w związku z realizacją inwestycji określonej w niniejszym zezwoleniu 

środków. 

Kontrola Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w dniu 28 sierpnia 2009 potwierdziła ,że 

zainwestowaliśmy 83 319 338,66 złotych. 60 % tej kwoty to : 49 991 603,20 złotych i tyle 

podatku dochodowego nie będziemy płacić. Dlatego 60 % - ponieważ firma Thoni Alutec Sp. 

z o.o. w dniu uzyskania tego zezwolenia była tzw. średnim przedsiębiorcą zgodnie z ustawą 

o swobodzie działalności gospodarczej. 

Druga Kontrola przeprowadzona w ramach Zezwolenia 188/ARP SA./2010 potwierdziła ,że w 

ramach kolejnego zezwolenia zainwestowaliśmy 53 340 425,14 złotych. 50 % tej kwoty to: 

26 670 212,57 złotych. Dlatego 50 %, że wtedy byliśmy już tzw. dużym przedsiębiorcą . 

Trzecia Kontrola dnia 20.10.2014 roku przeprowadzona w ramach Zezwolenia 

231/ARP/SA/12 potwierdziła, że w ramach kolejnego zezwolenia zainwestowaliśmy 

22 322 445,70 złotych. 50 % tej kwoty to: 11 161 222,85 złotych.  

Kontrola przeprowadzona w ramach Zezwolenia 333/ARP S.A./2017 dnia 08.11.2019 roku  

potwierdziła ,że w ramach kolejnego zezwolenia zainwestowaliśmy 36 328 659,95 złotych. 

50 % tej kwoty to: 18 164 329,98  złotych.  

 

Zatem skumulowana kwota podatku dochodowego, którego nie będziemy płacić to: 

105 987 368,60  złotych . 

 

Wielkość dochodu zwolnionego została wyliczona w następujący sposób: 

 

Suma przychodów bilansowych : 483 740 576,71 zł  minus przychody opodatkowane 

podatkiem od osób prawnych tj. 19 644 074,00 złotych, a będące przychodami bilansowymi 

oraz minus kwota 2 231 016,54  złotych  – z tytułu przychodów finansowych od nie 

zrealizowanych różnic kursowych oraz będących przychodami operacyjnymi równoważnymi 

z kwotą umorzenia maszyn zakupionych z otrzymanych dotacji  (zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 

21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Przychody zrealizowane w związku z działalnością w TSSE : 461 865 486,17  złotych 

Suma kosztów bilansowych : 412 442 765,20  złotych 
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Minus  koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu : 12 000 792,05  złotych 

Plus koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu w latach poprzednich, a będące 

kosztami uzyskania roku 2019 : 1 733 993,00 złotych 

Koszty podatkowe : 402 175 966,15  złotych 

 

Dochód wolny od podatku za rok 2019 : 461 865 486,17  złotych minus 402 175 966,15  

złotych  daje nam sumę  59 689 520,02  złotych, ujęty w pozycji 5. tabeli na stronie 11. 

 

 

Rok 2019 – rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych : 

Przychody ze sprzedaży złomu, materiałów minus koszty zakupu usług  i materiałów 
(refaktury)-  9 665 804,92  zł 
 
Przychody ze sprzedaży usług– 7 895 223,93  zł 
 
Przychód z sprzedaży żeliwa -54 423,50  zł 
 
Przychód ze sprzedaży środków trwałych – 492 917,44   zł 
 
Odsetki od lokat, kontrahentów i inne przychody  – 540 054,22  zł   
  
Premie pieniężne , wynagrodzenie płatnika, kary otrzymane od kontrahentów jako 
odszkodowanie za wycofanie się z umowy  – 995 649,99  zł 
   
Podstawa opodatkowania:  19 644 074,00  złotych 

 

Rok 2019 – koszty nie uznane za koszty uzyskania przychodu –  12 000 792,05   złotych 

 

Darowizny: 89 300,61   złotych – zgodnie  z Art. 16 ust.1 pkt.14). Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych  

PFRON – 1 304 114,00  złotych - zgodnie  z Art. 16 ust.1 pkt. 9). Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych 

Amortyzacja i koszty polisy  – 422 166,00  złotych zgodnie  z art. 16 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych 
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Wycena bilansowa na koniec roku , nie zrealizowane ujemne różnice kursowe , różnice 

rozrachunkowe wynikające z umów leasingu , wyceny  lokat , kredytów denominowanych – 

2 436 889,24  złotych– zgodnie z art. 15 ust.2 pkt. 4 Ustawy o podatku   dochodowym od 

osób prawnych 

 

Odsetki  karne zapłacone: 1525,14 – zgodnie z art. 16 ust.1 pkt.21). Ustawy o  podatku 

dochodowym od osób prawnych 

 

Odpisy aktualizujące należności z roku 2019 w kwocie 2 736 199,89  złotych zgodnie z  Art.16 

Ust.1 pkt. 27  Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zaliczone w 2019 roku 

do kosztów uzyskania przychodów  

 

Wydatki na konsumpcję, gości, audytorów – 776 064,81  złotych zgodnie  z Art. 16 ust.1 pkt. 

28 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 

Koszty poniesione w związku z dotacją szkoleniową, IUSER oraz amortyzacja maszyn 

zakupionych z dotacji – 2 469 265,72  złotych zgodnie  z Art. 16 ust.1 pkt. 48 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych  

 

Składki ZUS za 2019 , zapłacone w 2020  roku – 1 765 266,64  złotych- zgodnie  z Art. 16 ust.1 

pkt. 57 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych   

 

Razem :  12 000 792,05   złotych      

 

Koszty uzyskania przychodu roku 2019  powiększą : 

 

Składki ZUS za grudzień 2018 , zapłacone w 2019 roku – 1 733 993,00 złotych- zgodnie z Art. 

16 ust.1 pkt. 57 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

 

Razem  1 733 993,00 złotych 
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Art. 6. 

Dane o kosztach według rodzajów (dotyczy jednostek sporządzających wariant 

kalkulacyjny rachunku zysków i strat) w poprzednim i aktualnym roku obrotowym, 

informacja o rodzaju sporządzanego rachunku zysków: 

 

 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej , zgodnie z art.47 Ustawy 

o rachunkowości. 

  

Koszty działalności operacyjnej za rok 2019  412 633 783,66 

 I. Amortyzacja 18 293 133,52 

 II. Zużycie materiałów i energii 213 130 097,14 

 III. Usługi obce 35 531 015,48 

 IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 859 670,87 

  - podatek akcyzowy 0,00 

 V. Wynagrodzenia 111 439 333,44 

 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym 26 138 238,21 

      - emerytalne  

 VII. Pozostałe koszty rodzajowe  3 518 209,83 

 VIII. Wartość sprzed towarów i materiałów 724 085,17 

      

Art. 7. 

Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na 

własne potrzeby. 

Nie występuje koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych na własne  

potrzeby . 

 

Art. 8. 

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

 

Ujęty w zeznaniu rocznym CIT-8 jako przychód nie strefowy . 

 

Art. 9. 

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

Nie występują. 
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Art.10 

Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na nie finansowe aktywa trwałe – w tym 

nakłady na ochronę środowiska . 

 

Nakłady na Poniesione w bieżącym roku 

obrotowym 

Planowane na następny rok 

obrotowy 

Wartości niematerialne 

i    prawne 

340 098,41   1 000 000,00 

Środki trwałe 20 434 244,39 

 

34 000 000,00 

w tym: dotyczące ochrony 

środowiska 

4 100  000,00 15 000 000,00 

Środki trwałe w budowie 6 872 410,50 

   

0,00 

w tym: dotyczące ochrony 

środowiska 

0,00 0,00 

Inwestycje w nieruchomości 

 

0,00 0,00 

Inwestycje w toku 

 

264 000,00 0,00 

Razem 

 

27 910 753,30 35 000 000,00 

 

 

Art.11 

Objaśnienie dotyczące zastosowanych kursów walut – dla pozycji bilansu oraz rachunku 

wyników i strat wyrażonych w walutach. 

 

Bilans, rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej zostały sporządzone w PLN. 

Zarówno należności  , jak i zobowiązania - w szczególności kredytowe,  leasingowe i z tytułu 

dostaw i usług zostały przeliczone na PLN na dzień bilansowy z zastosowaniem następujących 

kursów walut : 
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Tabela NBP numer 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31 

 

1 EUR = 4,2585 PLN 

1 GBP = 4,9971 PLN 

1 CHF = 3,9213 PLN 

1 USD = 3,7977 PLN 

 

Ustęp 3 

 

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych : 

 

 

 

Lp. 

 

Treść 

Dane za rok 

2019 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ó. 

 

7. 

8. 

9. 

Odsetki otrzymane od lokat , obligacji 

Odsetki zapłacone od kredytów 

Wynik na sprzedaży składników majątku trwałego 

Wynik na zakupie składników majątku trwałego 

Nabycie / sprzedaż  wartości niematerialnych i 

prawnych  

Koszty sprzedaży i likwidacji majątku trwałego 

oraz zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych 

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów inwestycyjnych 

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych 

Zaciągniecie umów leasingowych  

467 877,43 

372 357,73 

190 658,44 

0,00 

340 098,41   

0,00 

 

0,00 

36 078 906,28 

6 905 772,71 

0,00 
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Ustęp  4 

 

Art. 1.                              

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną 

lub praw własności. 

 

Nie występują w Spółce. 

                                                            

Art. 2. 

Informacja o charakterze i celu zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 

bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i 

wynik finansowy jednostki.  

 

Nie zawarto takich umów. 

 

Art. 3. 

Informacja o istotnych transakcjach ( wraz z ich kwotami ) zawartych przez jednostkę na 

innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki 

powiązane oraz osoby, które są członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 

administracyjnego jednostki lub jednostki powiązanej wraz z informacjami określającymi 

charakter tych transakcji.  

 

Nie było takich transakcji. 

 

Art.4. 

  Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku w grupach zawodowych  

 

Zatrudnienie zostanie przedstawione w formie tabelarycznej na następnej stronie . 
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    Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych w roku    

obrotowym, w osobach 

 

 

Kobiety 

 

Mężczyźni 

 

Pracownicy na stanowiskach 

robotniczych 

 

Pracownicy umysłowi – na 

stanowiskach nierobotniczych 

 

 

1238 

 

 

 

348 

 

34 

 

 

 

19 

 

1204 

 

 

 

329 

 

Pracownicy ogółem : 

 

 

1586 

 

53 

 

1533 

                                                       

W przeliczeniu na pełne etaty : 1586 osób  pełnozatrudnionych. 

 

Art. 5. 

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i 

organów nadzorczych Spółki „ Thoni Alutec” Sp. z o.o.: 

 

1 Członkowie Zarządu (umowa o pracę) 404 159,18 

2 Jedyny Wspólnik - dywidenda 586 921,00 

3 Rada Nadzorcza (umowa o pracę) 1 263 499,67 

 Wynagrodzenia ogółem 2 254 579,85 

 

Art. 6 . 

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych. 

 

W roku bilansowym udzielono pożyczki jednemu z Członków Zarządu – saldo pożyczki na 

dzień bilansowy wynosi 31 147,53 złotych . 
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W latach poprzednich udzielono pożyczki obecnym Członkom Rady Nadzorczej, których saldo 

na 31.12.2019  wynosi łącznie 755 193,00  złotych.             

                                               

Art. 7. 

Informacja o wynagrodzeniu Biegłego Rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań  finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. 

 

Do badania sprawozdania finansowego za lata 2019-2020  wybrana została Pani Regina 

Fiałkowska - Kancelaria Biegłego Rewidenta w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 33/3 , 37-450 

Stalowa Wola.  

Uzgodnione należne wynagrodzenie  netto za obowiązkowe badanie rocznego  sprawozdania 

finansowego to 36 000,00 złotych za dany rok obrachunkowy. 

Inne usługi poświadczające -  nie wystąpiły. 

Usługi doradztwa podatkowego-  nie wystąpiły. 

 

Art. 8. 

 

Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych , ich małżonkami, krewnymi lub 

powinowatymi  w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki , 

przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych 

jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami ( akcjonariuszami ) lub 

wspólnikami.  

 

Zostały opisane w art.6 . 

W latach poprzednich udzielono pożyczki obecnym Członkom Rady Nadzorczej, których saldo 

na 31.12.2019  wynosi łącznie 755 193,00  złotych oraz jednemu z Członków Zarządu – saldo 

pożyczki na dzień bilansowy wynosi 31 147,53 złotych . 
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Art. 9. 

Informacje dotyczące połączenia spółki z innymi podmiotami. 

 

Nie wystąpiły – w okresie objętym sprawozdaniem  finansowym nie wystąpiło żadne 

połączenie spółki z innymi podmiotami – w związku z tym w sprawozdaniu finansowym nie 

znajdują się żadne zdarzenia odzwierciedlające to połączenie. 

 

Art. 10. 

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo , które nie są objęte skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym . 

 

Spółka Thoni Alutec Sp. z o.o. w maju 2010 roku nabyła udziały Spółki Alseco Sp. z o.o., ale 

zgodnie z art. 58 Ust.1 Ustawy o rachunkowości nie sporządza skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego z uwagi na to, że dane finansowe Spółki Alseco Sp. z o.o. są 

nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust.1 Ustawy o rachunkowości. 

 

Transakcje z podmiotem Alseco w roku 2019 nie wystąpiły. 

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 w Spółce Alseco wyniosło 0,00 osób.  

Na dzień dzisiejszy nadal nikt nie jest tam zatrudniony. 

Suma przychodów Spółki Alseco w roku 2019 wyniosła: 0,00 złotych 

Suma kosztów Spółki Alseco w 2019 roku wyniosła: 500,00  złotych 

Strata brutto za rok bilansowy 2019 :500,00 złotych 

Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 złotych 

Strata netto – 500,00 złotych 

Kapitał podstawowy : 50 000,00 złotych 

Kapitał rezerwowy : 90 861,26 złotych 

Suma kapitałów per saldo na 31.12.2019 – 140 861,26 złotych 

Suma bilansowa na koniec 31.12.2019 – 140 861,26 złotych 
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Art. 11. 

Informacja dotycząca występowania niepewności co do możliwości kontynuowania 

działalności. 

 

Zdaniem jednostki nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności 

jednostki zarówno w roku 2020, jak i w latach następnych. Będą zapewne istnieć jakieś 

bariery z uwagi na pandemię koronawirusa COVID 19, ale przy zachowaniu maksymalnych 

środków bezpieczeństwa działalność powinna być prowadzona bez większych zakłóceń, 

chociaż na pewno wystąpią wahania obrotu. 

Oprócz pandemii i zmian prawnych nie występują  symptomy innych zagrożeń finansowych, 

operacyjnych czy pozostałych . 

W firmie opracowano plan analizy ryzyka -  identyfikujący  potencjalne ryzyka finansowe, 

gospodarcze, jakościowe i losowe oraz plan zniwelowania ich wpływu na  firmę, w tym  

również plan zachowań w sytuacjach awaryjnych, by nie dopuścić do paniki, czy też 

wystąpienia znacznych strat finansowych.  

 

 

 

 


