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Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

AKTYWA RAZEM 1 037 921,58 2 742 181,19

  A. Aktywa trwałe 102 586,48 1 388 703,44

    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

      1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

      2. Wartość firmy

      3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

      4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

    II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

      1. Wartość firmy - jednostki zależne

      2. Wartość firmy - jednostki współzależne

    III. Rzeczowe aktywa trwałe 102 326,27 805 055,55

      1. Środki trwałe 102 326,27 805 055,55

        a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

        b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 239,18 275 095,30

        c) urządzenia techniczne i maszyny 22 321,73 123 660,92

        d) środki transportu 119,44 318 664,54

        e) inne środki trwałe 57 645,92 87 634,79

      2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

      3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

    IV. Należności długoterminowe 0,00 49 200,00

      1. Od jednostek powiązanych

      2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

      3. Od pozostałych jednostek 0,00 49 200,00

    V. Inwestycje długoterminowe 0,00 470 000,00

      1. Nieruchomości 0,00 470 000,00

      2. Wartości niematerialne i prawne

      3. Długoterminowe aktywa finansowe

        a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną

          - udziały lub akcje

          - inne papiery wartościowe

          - udzielone pożyczki

          - inne długoterminowe aktywa finansowe

        b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

          - udziały lub akcje

          - inne papiery wartościowe

          - udzielone pożyczki

          - inne długoterminowe aktywa finansowe

        c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

          - udziały lub akcje

          - inne papiery wartościowe

          - udzielone pożyczki

          - inne długoterminowe aktywa finansowe

        d) w pozostałych jednostkach

          - udziały lub akcje

          - inne papiery wartościowe

          - udzielone pożyczki

          - inne długoterminowe aktywa finansowe

      4. Inne inwestycje długoterminowe

    VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 260,21 64 447,89

      1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 260,21 4 331,74

      2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 60 116,15
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  B. Aktywa obrotowe 935 335,10 1 353 477,75

    I. Zapasy 4 012,78 3 690,26

      1. Materiały 4 012,78 3 690,26

      2. Półprodukty i produkty w toku

      3. Produkty gotowe

      4. Towary 0,00 0,00

      5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00

    II. Należności krótkoterminowe 638 214,54 644 501,89

      1. Należności od jednostek powiązanych 385 476,73 178 586,05

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 385 476,73 178 586,05

          - do 12 miesięcy 385 476,73 178 586,05

          - powyżej 12 miesięcy

        b) inne

      2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

          - do 12 miesięcy

          - powyżej 12 miesięcy

        b) inne

      3. Należności od pozostałych jednostek 252 737,81 465 915,84

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 152 695,79 203 274,23

          - do 12 miesięcy 152 695,79 203 274,23

          - powyżej 12 miesięcy

        b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 87 745,29 102 433,26

        c) inne 12 296,73 160 208,35

        d) dochodzone na drodze sądowej

    III. Inwestycje krótkoterminowe 293 107,78 629 690,94

      1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 293 107,78 629 690,94

        a) w jednostkach zależnych i współzależnych

          - udziały lub akcje

          - inne papiery wartościowe

          - udzielone pożyczki

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

        b) w jednostkach stowarzyszonych

          - udziały lub akcje

          - inne papiery wartościowe

          - udzielone pożyczki

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

        c) w pozostałych jednostkach

          - udziały lub akcje

          - inne papiery wartościowe

          - udzielone pożyczki

          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

        d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 293 107,78 629 690,94

          - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 293 107,78 629 690,94

          - inne środki pieniężne

          - inne aktywa pieniężne

      2. Inne inwestycje krótkoterminowe

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 75 594,66

  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

  D. Udziały (akcje) własne

PASYWA RAZEM 1 037 921,58 2 742 181,19

  A. Kapitał (fundusz) własny -1 263 415,24 -1 244 198,86

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13 637 600,00 13 637 600,00
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    II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9 846 249,99 9 846 249,99

      - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

      - pozostałe kapitały 9 846 249,99 9 846 249,99

    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -370 432,80 0,00

      - z tytułu aktualizacji wartości godziwej

      - pozostały -370 432,80 0,00

    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

      - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

      - pozostały

    V. Różnice kursowe z przeliczenia

    VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -24 728 048,85 -25 233 237,23

    VII. Zysk (strata) netto 351 216,42 505 188,38

    VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

  B. Kapitały mniejszości

  C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych

    I. Ujemna wartość - jednostki zależne

    II. Ujemna wartość - jednostki współzależne

  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 301 336,82 3 986 380,05

    I. Rezerwy na zobowiązania 211 060,21 216 431,74

      1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 260,21 4 331,74

      2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 187 100,00 187 100,00

        - długoterminowa 54 000,00 54 000,00

        - krótkoterminowa 133 100,00 133 100,00

      3. Pozostałe rezerwy 23 700,00 25 000,00

        - długoterminowe

        - krótkoterminowe 23 700,00 25 000,00

    II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 235 330,21

      1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

      2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

      3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 235 330,21

        a) kredyty i pożyczki

        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

        c) inne zobowiązania finansowe 0,00 235 330,21

        d) zobowiązania wekslowe

        e) inne

    III. Zobowiazania krótkoterminowe 2 090 276,61 3 534 618,10

      1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 267 146,64 2 027 633,90

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 267 146,64 37 633,90

          - do 12 miesięcy 267 146,64 37 633,90

          - powyżej 12 miesięcy

        b) inne 0,00 1 990 000,00

      2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

        a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

          - do 12 miesięcy

          - powyżej 12 miesięcy

        b) inne

      3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 823 129,97 1 506 984,20

        a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

        b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

        c) inne zobowiązania finansowe 0,00 96 546,45

        d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 925 000,21 579 370,48

          - do 12 miesięcy 925 000,21 579 370,48

          - powyżej 12 miesięcy
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        e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

        f) zobowiązania wekslowe

        g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 544 871,13 500 639,27

        h) z tytułu wynagrodzeń 346 167,49 312 173,67

        i) inne 7 091,14 18 254,33

      4. Fundusze specjalne

    IV. Rozliczenia międzyokresowe

      1. Ujemna wartość firmy

      2. Inne rozliczenia międzyokresowe

        - długoterminowe

        - krótkoterminowe
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A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23 138 112,37 23 906 638,51

  - od jednostek powiązanych 22 277 874,74 22 749 094,36

  - od pozostałych jednostek (pozycja robocza dla sum) 23 138 112,37 23 906 638,51

    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 470 930,74 18 215 232,73

    II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

    III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

    IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 667 181,63 5 691 405,78

B. Koszty działalności operacyjnej 22 804 227,81 23 473 580,16

  I. Amortyzacja 208 311,85 217 232,30

  II. Zużycie materiałów i energii 198 131,81 203 097,90

  III. Usługi obce 10 135 353,77 11 033 393,17

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 17 733,70 16 295,25

    - podatek akcyzowy

    - inne podatki 17 733,70 16 295,25

  V. Wynagrodzenia 5 669 342,31 5 401 827,36

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 108 075,19 1 050 504,48

    - emerytalne 523 291,34 504 107,63

    - pozostałe składki 584 783,85 546 396,85

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 83 509,73 89 202,76

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 383 769,45 5 462 026,94

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 333 884,56 433 058,35

D. Pozostałe przychody operacyjne 146 104,44 558 674,82

  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21 958,09 6 000,00

  II. Dotacje 0,00 460 636,67

  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 106 864,77 45 127,79

  IV. Inne przychody operacyjne 17 281,58 46 910,36

E. Pozostałe koszty operacyjne 47 255,86 313 345,61

  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 518,78 214 709,09

  III. Inne koszty operacyjne 41 737,08 98 636,52

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 432 733,14 678 387,56

G. Przychody finansowe 242,89 1 547,82

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

    a) od jednostek powiązanych, w tym:

      - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

      - innych

    b) od jednostek pozostałych, w tym:

      - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

      - innych

  II. Odsetki, w tym: 176,44 1 522,64

    - od jednostek powiązanych

    - od innych jednostek 176,44 1 522,64

  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

    - w jednostkach powiązanych

    - w innych jednostkach

  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  V. Inne 66,45 25,18

H. Koszty finansowe 54 100,61 160 059,00

  I. Odsetki, w tym: 53 855,41 159 481,75

    - dla jednostek powiązanych 38 534,77 141 079,33
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    - dla innych jednostek 15 320,64 18 402,42

  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

    - w jednostkach powiązanych

    - w innych jednostkach

  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  IV. Inne 245,20 577,25

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I) 378 875,42 519 876,38

K. Odpis wartości firmy

  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne

  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne

L. Odpis ujemnej wartości firmy

  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne

  II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+M) 378 875,42 519 876,38

O. Podatek dochodowy 27 659,00 14 688,00

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

R. Zyski (straty) mniejszości

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+R) 351 216,42 505 188,38
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A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto 351 216,42 505 188,38

  II. Korekty razem 769 886,90 992 398,20

    1. Zyski (straty) mniejszości

    2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

    3. Amortyzacja 208 311,85 238 322,30

    4. Odpisy wartości firmy

    5. Odpisy ujemnej wartości firmy

    6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

    7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 53 855,41 159 240,75

    8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 108 097,88 203 615,00

    9. Zmiana stanu rezerw -5 371,53 -4 074,16

    10. Zmiana stanu zapasów -322,52 258 762,70

    11. Zmiana stanu należności 6 287,35 539 330,29

    12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 259 246,12 -493 255,93

    13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 139 782,34 90 457,25

    14. Inne korekty z działalności operacyjnej

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 121 103,32 1 497 586,58

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

  I. Wpływy 681 728,09 153 600,00

    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 443,09 6 000,00

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 663 285,00 147 600,00

    3. Z aktywów finansowych, w tym:

      a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

      b) w pozostałych jednostkach

        - zbycie aktywów finansowych

        - dywidendy i udziały w zyskach

        - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

        - odsetki

        - inne wpływy z aktywów finansowych

    4. Inne wpływy inwestycyjne

  II. Wydatki 565,10 0,00

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 565,10 0,00

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

    3. Na aktywa finansowe, w tym:

      a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

      b) w pozostałych jednostkach

        - nabycie aktywów finansowych

        - udzielone pożyczki długoterminowe

    4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym

    5. Inne wydatki inwestycyjne

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 681 162,99 153 600,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I. Wpływy

    1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

    2. Kredyty i pożyczki

    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

    4. Inne wpływy finansowe

  II. Wydatki 2 138 849,47 2 124 123,16

    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
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    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 990 000,00 1 860 000,00

    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 94 994,06 104 882,41

    8. Odsetki 53 855,41 159 240,75

    9. Inne wydatki finansowe

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 138 849,47 -2 124 123,16

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -336 583,16 -472 936,58

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -336 583,16 -472 936,58

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

  - pozostałe zmiany -336 583,16 -472 936,58

F. Środki pieniężne na początek okresu 629 690,94 1 102 627,52

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 293 107,78 629 690,94

  - o ograniczonej możliwości dysponowania 155,82 155,82

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA
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Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -1 244 198,86 -1 749 387,24

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -1 244 198,86 -1 749 387,24

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13 637 600,00 13 637 600,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

  a) zwiększenie (z tytułu)

    - wydania udziałów (emisji akcji)

  b) zmniejszenie (z tytułu)

    - umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13 637 600,00 13 637 600,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 846 249,99 9 846 249,99

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

  a) zwiększenie (z tytułu)

    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

    - podziału zysku (ustawowo)

    - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

  b) zmniejszenie (z tytułu)

    - pokrycia straty

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9 846 249,99 9 846 249,99

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -370 432,80 0,00

  a) zwiększenie (z tytułu) 235 358,84 0,00

  b) zmniejszenie (z tytułu) 605 791,64 0,00

    - zbycia środków trwałych 605 791,64 0,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -370 432,80 0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

  a) zwiększenie (z tytułu)

  b) zmniejszenie (z tytułu)

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

7. Różnice kursowe z przeliczenia

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -24 728 048,85 -25 233 237,23

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 505 188,38 846 136,38

- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 505 188,38 846 136,38

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

    - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

  b) zmniejszenie (z tytułu) 505 188,38 846 136,38

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 25 233 237,23 26 079 373,61

- korekty błędów

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25 233 237,23 26 079 373,61

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

  b) zmniejszenie (z tytułu) 505 188,38 846 136,38

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 24 728 048,85 25 233 237,23

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -24 728 048,85 -25 233 237,23

9. Wynik netto 351 216,42 505 188,38
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ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA
KRS: 0000267355

Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

a) zysk netto 351 216,42 505 188,38

b) strata netto 0,00 0,00

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -1 263 415,24 -1 244 198,86

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -1 263 415,24 -1 244 198,86

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA
KRS: 0000267355

Pozycja Rok bieżący Rok poprzedni

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą)
brutto

  A. Zysk (strata) brutto za dany rok 378875,42 519876,38

  B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 296453,85 1093473,61

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 296453,85 1093473,61

      Wartość łączna 296453,85 1093473,61

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 296453,85 1093473,61

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 0 0

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 0 0

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  D[+]. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 0 0

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 0 0

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 230270,78 1487859,18

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 230270,78 1487859,18

      Wartość łączna 230270,78 1487859,18

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 230270,78 1487859,18

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 178123,35 158952,48

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 178123,35 158952,48

      Wartość łączna 178123,35 158952,48

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 178123,35 158952,48

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 253946,54 263061,56

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 253946,54 263061,56

      Wartość łączna 253946,54 263061,56

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 253946,54 263061,56

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
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ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA
KRS: 0000267355

Pozycja Rok bieżący Rok poprzedni

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0 0

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 0 0

  I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -91296,86 -732846,87

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej -91296,86 -732846,87

      Wartość łączna -91296,86 -732846,87

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów -91296,86 -732846,87

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 145572,3 77306

  K. Podatek dochodowy 27659 14688

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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