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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 USEME SPÓŁKA AKCYJNA

Województwo Dolnośląskie

Powiat Wrocław

Gmina Wrocław

Siedziba

Miejscowość Wrocław

Adres

Kod kraju PL

Województwo Dolnośląskie

Powiat Wrocław

Gmina Wrocław

Ulica Świdnicka

Nr budynku 12-16

Nr lokalu

Miejscowość Wrocław

Kod pocztowy 50-068

Adres

Poczta Wrocław

NIP 8971888239

KRS 0000882020

Data od 2020-12-23Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych Informacje wykazane w
sprawozdaniu finansowym
dla jednostek małych
korzystających z
uproszczeń odnoszących
się do sprawozdania
finansowego określono w
załączniku nr 5 do ustawy
o rachunkowości. W
skład tego sprawozdania
wchodzą: " wprowadzenie
do sprawozdania
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finansowego, " bilans, "
rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny i
wariant porównawczy), "
dodatkowe informacje i
objaśnienia. W myśl art.
48a ust. 4 i 48b ust. 5
ustawy o rachunkowości,
jednostka mała może nie
sporządzać odpowiednio
zestawienia zmian w
kapitale (funduszu)
własnym oraz rachunku
przepływów pieniężnych,
nawet wówczas, gdy jej
sprawozdanie finansowe
podlega obowiązkowi
badania. Ponadto
jednostka mała, która ma
obowiązek sporządzania
sprawozdania z
działalności, może go
nie sporządzać, pod
warunkiem że w informacji
dodatkowej przedstawi
informacje dotyczące
nabycia udziałów własnych
(por. art. 49 ust. 5 ustawy
o rachunkowości). W
sytuacji natomiast,
gdy jednostka mała
zdecyduje o sporządzaniu
sprawozdania z
działalności, będzie mogła
nie wykazywać kluczowych
niefinansowych
wskaźników efektywności
związanych z działalnością
jednostki oraz informacji
dotyczących zagadnień
pracowniczych i
środowiska naturalnego
(por. art. 49 ust. 6 ustawy o
rachunkowości).

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

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

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)

Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych,
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), niż rok, przeznaczone do używania
na potrzeby jednostki. Koszty prac rozwojowych Spółka kapitalizuje koszty zakończonych prac rozwojowych
prowadzonych na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki: - produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące
ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, - techniczna przydatność produktu lub technologii została
stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych
produktów lub stosowaniu technologii, - koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychod
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ami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. Inne wartości niematerialne i prawne Wartości
niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Stawki amortyzacyjne ustalone
zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlaj
ą faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu
następujących stawek: Inne wartości niematerialne i prawne 20% - 50% Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie
wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. Środki trwałe W pozycji tej ujęte zostały
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia
lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesion
ych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Wartość początkowa środków trwałych
pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu
użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. W poszczególnych grupach
stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji: Budynki i budowle 2,5% - 10% Urządzenia techniczne i
maszyny 20% - 40% Środki transportu 20% - 40% Pozostałe środki trwałe 20% - 40%. Środki trwałe o wartości
jednostkowej do 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej
niż po przyjęciu środka trwałego do używania. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę
wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne, a w odniesieni
u do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji 
wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu aktualizującego, nad różnicami
z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Środki trwałe w budowie W pozycji tej
ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już 
istniejącego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich 
kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego 
lub przyjęcia do używania, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 
pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące 
w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
ujęte zostały w wartości nominalnej. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub 
innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane 
są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Zapasy są wyceniane 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są 
wyceniane w następujący sposób: Materiały Cena nabycia Półprodukty i produkty w toku Koszt wytworzen
ia Produkty gotowe Koszt wytworzenia Towary Cena nabycia Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do 
uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży
i doprowadzenia jej do skutku. W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizujące wartość 
zapasów zalegających i nieprzydatnych. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty 
operacyjne. Zaliczki na dostawy - ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Rozrachu nki 
Należności Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z 
zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość 
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualiz 
ującego, w odniesieniu do należności: - od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości 
należności nie objętej zabezpieczeniem, - od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
- w wysokości 100% należności, - kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest 
prawdopodobna - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem, - stanowiących równowartość kwot 
podwyższających należności - do wysokości tych kwot, przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym 
stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, oraz - których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności. 
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w 
zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył. Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń 
obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanyc h 
lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z 
powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami umowy/ uregulowanie następuje 
drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe. Środki 
pieniężne Wycenia się według wartości nominalnej. Różnice kursowe 1. Wyrażone w walutach obcych operacje 
gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: - kupna lub 
sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka - w przypadku operacji sprzedaży lub 
kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został 
inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. 2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z 
zastosowaniem średniego kursu NBP. 3. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długotermino we 
pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie 
należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W 
uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów 
lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niemateria lnych 
i prawnych. Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się 
je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
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kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia
się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi. Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe Za zobowiązania
warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnio
ne od zaistnienia określonych zdarzeń. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe
czynne obejmują rozliczenia: - długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej
niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, - krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają
nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka
uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa
do oszacowania w sposób wiarygodny, 2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych
świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie
realizacji produkcji. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według ustalenia wyniku finansowego wariantu porównawczego.
Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczy
m korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo
zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru
w sposób inny niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty
jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o
wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań
i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny niż
wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: 1.
wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych
z działalnością operacyjną jednostki), 2. wynik operacji finansowych, 3. Wynik operacji nadzwyczajnych (powstał
ych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym
ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. ustalenia sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości należy
stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarcz
ych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania
wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikają
ce były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów
należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru

Spółka stosuje w sprawozdaniu finansowym przyjęte zasady rachunkowości i nie zmieniono sposobu ich
prezentowania w porównaniu z rokiem ubiegłym.

pozostałe
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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 213 247,00 0,00 -

• Aktywa trwałe 213 247,00 0,00 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

213 247,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe, w tym:

0,00 0,00 -

••• – środki trwałe 0,00 0,00 -

••• – środki trwałe w
budowie

0,00 0,00 -

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
długoterminowe, w tym:

0,00 0,00 -

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 0,00 0,00 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

•• Należności
krótkoterminowe, w tym:

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe, w tym:

0,00 0,00 -

•• a) krótkoterminowe
aktywa finansowe, w tym:

0,00 0,00 -

•••• – środki pieniężne w
kasie i na rachunkach

0,00 0,00 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

0,00 0,00 -

• Należne wpłaty
na kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00 0,00 -

• Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 -

Pasywa razem 213 247,00 0,00 -
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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

• Kapitał (fundusz) własny 213 247,00 0,00 -

•• Kapitał (fundusz)
podstawowy

213 247,00 0,00 -

•• Kapitał (fundusz)
zapasowy, w tym:

0,00 0,00 -

•• Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny, w tym:

0,00 0,00 -

•• Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe

0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) netto 0,00 0,00 -

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

0,00 0,00 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

0,00 0,00 -

•• Rezerwy na
zobowiązania, w tym:

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
długoterminowe, w tym:

0,00 0,00 -

••• – z tytułu kredytów i
pożyczek

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe, w tym:

0,00 0,00 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 -
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Rachunek zysków i strat 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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z
nimi

0,00 0,00 -

Koszty działalności
operacyjnej

0,00 0,00 -

Zysk (strata) ze
sprzedaży (A - B)

0,00 0,00 -

Pozostałe przychody
operacyjne, w tym:

0,00 0,00 -

Pozostałe koszty
operacyjne, w tym:

0,00 0,00 -

Przychody finansowe, w
tym:

0,00 0,00 -

Koszty finansowe, w
tym:

0,00 0,00 -

Zysk (strata) brutto (C +
D - E + F - G)

0,00 0,00 -

Podatek dochodowy 0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto (H - I) 0,00 0,00 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis informacja dodatkowa

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

Rok bieżący 0,00A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok poprzedni -

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

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

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

C. Przychody
niepodlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

D. Przychody podlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania
przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a

Rok bieżący

z zysków kapitałowych -
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z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

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

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

G. Koszty uznawane
za koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-
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Rok bieżący 0,00J. Podstawa
opodatkowania podatkiem
dochodowym Rok poprzedni -

Rok bieżący 0,00K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni -
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