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Sprawozdanie finansowe HealthCann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek mikro 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

Informacje ogólne: 

1) HealthCann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) powstała w wyniku uchwalenia umowy spółki 
z dnia 25 marca 2020 roku sporządzonej w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 przez notariusza  
Annę Poswę. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 123. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000842368. Spółce został nadany numer REGON 386107598 oraz NIP 8943154198. 
2) Czas działalności spółki nie jest ograniczony. 
3) Sprawozdanie sporządzono za okres od 1 stycznia do 1 grudzień 2021 r. 
4) Jednostka odstąpiła od: 

a) wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, 
b) ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, 
c) sporządzenia informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1, 
d) sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z art. 49 ust. 1. 

5) Sprawozdanie  finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania 
działalności. 
6) W zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru spółka przyjęła następujące zasady (politykę) rachunkowości: 

a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustalane są zgodnie 
z okresem ich ekonomicznej użyteczności; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000,00 zł 
są odpisywane jednorazowo w koszty okresu, 

b) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości odpis aktualizujący należności powinien zostać ustalony 
w momencie stwierdzenia braku prawdopodobieństwa ich rozliczenia, jednak nie później niż w momencie, kiedy wiek 
danej należności przekroczył 180 dni, 

c) spółka klasyfikuje umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego zamiast przepisami 
art. 3 ust. 4 i 5 u.o.r., 

d) spółka nie ustala kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, 
e) spółka stosuje do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości zamiast przepisów 

rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (art. 28b u.o.r.). 
 

Bilans - dla jednostek mikro 

 

Pozycja 
Wartość na dzień 

31.12.2021 r. 
Wartość na dzień 

31.12.2020 r. 

 AKTYWA    

   A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 2 062 018,23 19 598,00 

   B. Aktywa obrotowe, w tym: 1 856 176,13 98 608,39 

      - zapasy 53 056,46 10 636,37 

      - należności krótkoterminowe 1 538 518,80 22 380,46 

   C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

   D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

Aktywa razem 3 918 194,36 118 206,39 

PASYWA   

   A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 322 064,94 -41 733,20 

      - kapitał (fundusz) podstawowy 8 200,00 6 000,00 

   B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 3 596 129,42 159 939,59 

      - rezerwy na zobowiązania 12 963,73 404,00 

      - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 146 897,28 143 220,99 

Pasywa razem 3 918 194,36 118 206,39 
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Informacje uzupełniające do bilansu: 

1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych 
rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie. 
– nie dotyczy 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków 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 dotyczy 
 
3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 
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 podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, 
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 
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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Rachunek zysków i strat - dla jednostek mikro 

 

Pozycja 
Wartość za okres 
od 01.01.2021 r.  
do 31.12.2021 r. 

Wartość za okres 
od 25.03.2020 r.  
do 31.12.2020 r. 

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w 
tym:  

182 823,28 0,00 

      - zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 

-55 350,58 0,00 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 881 125,29 50 264,94 

   I. Amortyzacja 12 172,03 0,00 

   II. Zużycie materiałów i energii 76 240,41 4 192,54 

   III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 151 872,99 17 855,34 

   IV. Pozostałe koszty 640 839,86 28 217,06 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 832 355,67 115,43 

      - aktualizacja wartości aktywów 171,36 0,00 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym:  10 483,51 2 302,69 

      - aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00 

E. Podatek dochodowy 4 772,00 -3 825,00 

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 118 798,15 47 733,20 
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