
INFORMACJA DODATKOWA
dla jednostek innych ni2 banki, zaklady ubezpieczefi,

do sprawozdania finansowego za rok2021

1. lnfo.rmacie i obia6nienia do bilansu
Dodatkowe informacje i objasnienia do bilansu obejmuiq w szczegolnosci:

1'1. Szczeg6lowy zakres zmian warto6ci grup rodzajowych rirodk6w trwalych, wartoici
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych, zawierajqcy stan tych aktyw6w na
poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartoSci, nabycia,
przemieszczenia wewngtrznego oraz stan kofcowy, a dla majqtku amortyzowanego - podobne
przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Rzeczowe aktywa tnvale

1 ffartose brutto na poczatek okresu 0,0( 0,00 25't 600,00 36 260,17 0,00 287 i360,17
ZwiQkszenia, w tym: 0,0( 0,00 40 t 39,45 0,0( 1 I 125,00 59 264,4a
- nabycie 0,0c 0,00 40 1 39,45 0,0( 1 9 125,00 59 264,4a
- przemieszczenie wewngtzne 0,0c 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00

- inne 0,00 0,0( 0,0( 0,0c 0,00 0,00
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,0( 200 000,0c 0,0c 0,00 200 000,00
- likwidacja 0,00 0,0( 0,0c 0,0c 0,00 0,00
- aktualizacja wartosci 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,00
- spzedai 0,00 0,0( 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
- pzemieszczenie rewnqtrzne 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,0( 0,00
- il)ne 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,0( 0,0(

2. Wartosa brutto na koniec okresu 0,00 0,00 91 739,45 35 260,17 19 125,0C 147 124,62
3. Jmorzenie na poczEtek okresu 0,0c 0,00 92 210,05 6 647,74 0,00 98 857,8C

Zwiqkszenia 0,0( 0,00 61 037,80 7 252,08 1 I 125,00 87 41 4,88
Zmniejszenia, w tym: 0,0( 0,00 69 008,39 0,0( 0,00 69 008,3S
- likwidacja 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,0c
- spned,az 0,0c 0,00 69 008,3! 0,0( 0,00 69 008,39
- przemieszczenie wemgtzne 0,0c 0,00 0,0( 0,0c 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0,00 0,00
4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 84 239,47 13 899,82 1 $ 1 2s,00 1'17 2'.64,29
5. Wartosi netto na pocz4tek okresu 0,00 0,00 1 59 389,94 29 612,43 0,00 189 (r02,:7
o. WartoS6 netto na koniec okresu 0,00 0,00 7 499.98 22 360,3s 0,00 29 E 60,3:
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WartoSci niematerialne i prawne

Zakres znrian wartosci niematerialnvch i prawnvch

1 l,lrarto66 brutto na poczatek okresu 0,00 0,00 4 103,86 0,00 4 103,86
Zwiekszenia, wtym: 0,00 0,00 223,23 0,i10 2.23,23

- nabycie 0.00 0,0c 223,23 0,0c

- pzemieszczenie wewngtzne 0.00 0.0c 0,00 0,0c 0,0c

- rnne 0,00 0,00 0,00 o,i)o 0,00

Zmniejszenia, wtym: 0,00 0,00 0,00 0.00
- likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00
- aktualizacja wartogci 0,00 0,00 0,00 0,00
- speedaz 0.00 0,00 0,00 0,00
- pzemieszczenie wewnetene 0,0c 0,00 0,110 0,00
- inne 0,0c 0,00 0,0 0 0,0(

2. lllJartoSd brutto na koniec okresu 0,00 0,00 4 327,09 0,00 4 327,0€
I Umorzenie na poczqtek okresu 0,00 0,00 4 103,86 0,0r0 4't03,8C

Zwigkszenia 0.00 0,0c 223,23 0,0c 223,21
Zmniejszenia, wtym: 0.00 0.0c 0,00 0,0: 0,0(

- likwidacja 0.00 0,0c 0,00 0,0,: 0,0c
- sprzeda2 0,00 0,00 0,00 0,0r: 0.0c
- przemieszczenie wewytetrzne 0,00 0,00 0,00 0,0i] 0,0c
- tnne 0.0( 0,00 0,00 0,011 0,0c
.Jmorzenie na koniec okresu 0,0r 0,00 4 327,02 0,0r1 4 327.09

5. Warto66 netto na poczqtek okresu 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Warto$6 netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

lnwestycje dlugoterminowe

Pozyqa nie wystepuje

1.2. WartoS6 grunt6w u2ytkowanych wieczyScie

Pozyqa nie wystQpuje

1'3. Warto66 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodk6w trwalych,
utywanych na podstawie um6w najmu, dzier2awy i innych um6\il, w tym z tytulu um6w leasingu

Pozycja nie wystgpuje

1.5. Zapasy

Sp6tka nie prowadzi pelnej gospodarki magazynowej i zgodnie z politykq rachunkowo6ci kozysta z
uproszczenia zgodnie z Ustawq o rachunkowoSci art. 17 ust. 2 pkl.4. Zakupy material6w do produkcji
obuwia dokonywane sq na podstawie miesigcznych planow produkcyjnych. Na koniec ka2dego roku
obrotowego sporzqdza spisu z natury malerial6w i wyrobow gotowych, wycenia je wedlug kosztu zakupu
i dokonuje korekty kosztu wlasnego material6w oraz wyrob6w gotowych w zespole 7.
W rachunku wynik6w, w koszcie wlasnym sprzedanych towarow Spolka wykazuje tylko warto3c
zakupionych materialow zu2ylych do produkcji towarow gotowych.
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1.4. Zobowiqzania wobec bud2etu panstwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tytulu
uzyskania prawa wlasno6ci budynk6w i budowli

Pozycja nie wystqpuje

1'5. Dane o strukturze wlasno6ci kapitatu podstawowego oraz liczbie iwarto6ci nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

W trakcie 2021 roku Sp6lka Shoes For Fun przeksztalcila siQ z sp6lki z ograniczonq
odpowiedzialno5;ciq w sp6lkg akcyjnq. Na dzieri paeksztalcenia ze spdki kapitalowej w innq spolkq
kapitatowq nie dokonano zamknigcia i otwarcia ksiqg rachunkowych.
Na dziefi sprawozdawczy akcjonariuszem Spolki jest jeden akcjonariusz, Bqk Krzysztof.

26 lipca 2021 roku nastqpit wpis do KRS spotki Shoes For Fun S.A. i spolka otrzymala nowy numer
KRS 0000912683. Spolka dokonala emisji akcji ktora zakoriczyla sig po dniu bilansowym. Rejestr
akcjonariuszy prowadzony jest przez zewngtrzny pomiot.

1'6. Stan na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia iwykorzystanie oraz stan koficowy kapitalow
(funduszy) zapasowych i rezenrvowych, o ile jednostka nie sporzqdza zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) wlasnym

Jednostka sporzqdza Zestawienie Zmian w Kapitale

1.7. Propozycje co do sposobu podzialu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Powstaly zysk w 2021 roku sp6lka planuje przeznaczyc na kapital zapasowy.

1'8. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego,
zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie koficowym

Pozycja nie wystgpuje

1.9. Dane o odpisach aktualizujqcych wartori6 nale2no6ci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku
obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Pozycja nie wystqpuje

1.1 0. Podzial zobowiqzaf dlugoterminowych

Pozycja nie wystgpuje

1.11.tffykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen migdzyokresowych
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Kr6tkoterm inowe rozlicze nia m iedzyokresowe (aktywa )

Lp. U[rs:czeg6lnienie 31.12.2020 31.12.2021

1 Ubezpieczenie 0,0c 1 334 91

2 Pozostaie 0,0c 493.25

Razem 0,00 1828,2A



1.12. Wykaz grup zobowiqza(t zabezpieczonych na majqtku jednostki (ze wskazaniem jego
rodzaju)

Pozycja nie wystqpuje

1'13. Powiqzanie migdzy pozycjami bilansu w przypadku gdy skladnik aktyw6w lub pasyw6w jest
wykazywany 

1v 
wigcej nii jednej pozycji bilansu, jego powiqzanie miqdzy tymi pozycjami; dotytzy to

w szczeg6lno6ci podzialu nale2no6ci i zobowiqzafi na czg56 dlugoterminowq i kr6ikoternrinowq. 
-

PozyQa nie wystgpuje

1.14. Zobowiqzania warunkowe, w tym rownie2 udzielone przez jednostkg gwarancje i porqczenia,
tak2e wekslowe; odrqbnie naleiy wykaza6 informacje dotyczqce gwarancji i porgczef wobec
jednostek powiqzanych

Pozycja nie wystqpuje.

1.15. Srodki pienig2ne zgromadzone na rachunkach VAT, o kt6rych mowa w:
a) art. 62a ust 1 ustawy Prawo bankowe- 0,00
b) art. 3b ust 1 ustawy o spSldzielczych kasach oszczgdnosciowo-kredytowych 0,00

1.16. Liczba oraz warto66 posiadanych papier6w warto5ciowych lub praw, w tym Swiadectw
udzialowych, zamiennych dluinych papier6w wartoSciowych, warrant6w i opcji, ze wskazaniem
praw, jakie przyznajq.

Pozycja nie wystgpuje.

1'17. Kwota koszt6w zakoi-rczonych prac rozwojowych oraz kwotg warto6ci firmy, a tak2e
wyja6nienie okresu ich odpisywania, okre6lonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.
10.
Pozycja nie wystgpuje.

2. lnformacie i obiaSnienia do rachunku zvsk6w i strat

2.1. Struktuta rzeczowa (rodzaje dzialalno6ci) i terytorialna (kraj, eksport) przychod6w netto ze
sprzedaiy produkt6w, towar6w i material6w

pienje2ne w kasie i na rachunkach

Pzychody netto ze spnedazy produkt6w 2 929 158,51

Pzychody netto ze spzeda2ry uslug

Pzychody ze spzedazy towar6w - odziezy

Pzychody ze spzeda2y malerialow

Przychody netto ze sprzeda2y razem

str. 4

Lp. fifoszczegdlnienie 2021.1241 2020.12-3'l

1, 1 505 604,7€ 646 167,0t

2 nne srodki pieniqzne 0,0c 0,0(

J nne aktywa pieniq2ne 00c 0,0(

lazem 1 505 604.76 646 167,04

Struktura rzeczowa przychod6w ze sprzeda2v orodukt6w. towar w imaterial6w

Lp. illyszczeg 6ln ienie 31.12.2021 31.12.2020

1. 4 182 600,9:

2 0,0c 0,0(

3. 0,0c 0,0(

4. 0,0(

4 182 600.93 2 929159,51



Spzeda2 towar6w dokonywana jest tylko na terytorium kraju.

2.2. WysokoS6 i wyja6nienie przyczyn odpis6w aktualizujqcych Srodki trwale

Pozycja nie wystgpuje.

2.3. Wysoko66 odpis5w aktualizujqcych warto66 zapas6w

Pozy$a nie wystgpuje

2.4. lnformacje o pzychodach, kosztach i wynikach dzialalno$ci zaniechanej w roku obrotowym
!ub przewidzianej do zaniechania w roku nastgpnym

Pozycja nie wystgpuje

2.5. Rozliczenie gl6wnych pozycji r62niqcych podstawg opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

1. Zysk brutto 1 58 473,06

2.
Koszty nie stanowiqce kosztu uzyskania
przychodu, w tym: 120 207,58

ZUS 28 432,47

pozostale koszty 55 049,91

reprezentacja i reklama 25747,75

koszty u2ytkowania samochodow 10 977,45

3. Zwiqkszenia koszt6w podatkowych 0,00

4.
Przychody nie bgdqce przychodami
podatkowymi 0,00

5. Zwigkszenia przychod6w podatkowych 0,00

6. Doch6d /strata 278 680,64

7. Odliczenia od dochodu 0,00

8. Podstawa opodatkowa nia 278 680,64

9. Podatek 9% 25 081,00

Nie wystqpiiy pozyc.je tworzqce odroczony podatek dochodowy,

str. 5

Lp. tir!szczeg6lnienie 31.12.2021



2.6. W przypadku jednostek,
kalkulacyjnym, dane o kosztach
rodzajowych:

kt6re sporzqdzajq rachunek zysk6w i strat w wariancie
wytworzenia produktow na wlasne potrzeby oraz o kosztach

Struktu ra koszt6w rodzaiowvc h

1 Amortyzacja 87 638,1 1

2. Zuzycie nraterialow i energii 114 242,02

3. UslLtgiobce 1 380 147,1

4. Podatki i oplaty 3 072,0C

5. Wynagrodznera 1 059 653,1

6. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 1 62 080,39

7. Pozostale koszty rodzajowe 496 296,57

8. Warto6c sprzedanych towarow i materialow 663 451,06

Koszty rodzajowe o g5lem 3 966 580,45

2,7. Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane r62nice
kursowe od zobowiqzai zaciqgniqtych w celu ich sfinansowania

Pozyila nie wystgpuje.

2.8' Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastgpny rok naklady na niefinansowe aktywa
trwale; odrgbnie nale2y wykaza6 poniesione i planowane naklady na ochrone Srodowiska

2.9. lnformacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podzialem na losowe i pozostale

Pozycja nie wystqpuje

2.10' lnformacje o kosztach zwiqzanych z pracami badawczymi ipracami rozwojowymi, ktdre nie
zostaly zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do warto6ci niematerialnych i prawny,,ch

Pozycja nie wystqpule

2.11. WartoSc 2ywnoSci przekazanej organizacjom pozarzqdowym z przeznac:i:eniem na
wykorzystanie przez te organizacje zadari w zakresie okre6lonym w art. 2 pkt 2 ustawy z 9
lipca 2019r.

Pozycla nie wystqpuje

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na nastgpny rok naklady na

na pozostale niefinansowe aktywa trwale

str. 6

Lp. hfiszczeg6lnienie 2021-12-31

Lp. lllyszczeg o lnie nie 31,12.2021 31.12.2022

1 laktady na ochronq Srodowiska 0,0( 0,0(

2 55 147,0t 500 000,0c

lazem 55 147,08 500 000,00



2.12. Qdsetki oraz r62nice kursowe, kt6re powigkszyly cenq nabycia towar6w lub koszt
wytwozenla produkt6w w roku obrotowym

Pozyqa nie wystqpuje.

2.13.Kursy przyjete do wyceny

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysk6w i strat, wyra2onych w walutach
obcych - kursy przyjgte do ich wyceny

Pozycja nie wystqpuje.

3.1. ObjaSnienie struktury 6rodk6w pienig2nych przyjgtych do rachunku przeplyw6w pienie2nych, a w
przypadku gdy rachunek przeplyw5w pienig2nych sporzqdzony jest metodq bezpo6redniq, dodatkowo
nale*y przedstawic uzgodnienie przeptyw6w pienig2nych netto z dzialalno$ci r3peracyjnej,
sporzqdzone metodq po6redniq; w przypadku r62nic pomigdzy zmianami stanu niekt6rlrch pozycji
w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przeptywow pienig2nych,
nale2y wyja6ni6 ich przyczyny

Spoika sporzqdza rachunek paeplywow metoda poSredniq

Spolka spozqdzila rachunek pzeplyw6w pienig2nych 2a2020 rok wprowadzajqc korektg w przeptywach
pieniq2nych w dzialalno6ci operacyjnej na kwotg 22.060,19 PLN (btqdnie spozqdzony bilans 2019 roku. Brak
podsumowania zapas6w).

3.1. Obja5nienia do zestawienia zmian w kapitaNach

Spotka spozqdzila zestawienie zmian w kapitalach za rok2O2O oraz2021 . W 2020 roku dokonanc, korekty
zmniejszenia kapitalow o kwotq 1.962 PLN (w bilansie 2020 btgdnie wykazany wynik z lat ubiegtych).

str. 7

$

Cze56 I Przeptywy z dziqt?lno5ci operacyjnej
I -Zvs!rre!!q 133.392.06
il Korekty razem 1370.660,47
ilt ?zeplywy pierrigzrre netto z dzialalnosci operacvinei i304.052,53

Czq6c ll lrzeptywy z dzialalno6ci inwestycyjnej
I Wplywy 130.991 ,61
il V1/ydatki 75.606,42
il Pzeplywy netto z dzialalnosci inwestvcvinei 55.385,19

Czqsc lll ?rzeplywy z dzialalnosici finansowei
I WplWvy 0,00
il Wydatki 0,00
ilt !zeptywy netto z dzia{alnoSci finansowei 0,00

Pzeplywy pienig2ne razem 1359.437,72
Bilansowa zmiana stanu Srodkow pienie2nvch ..1159.437,72

Srodki pieniqzne na poczqtek okresu 646.167,04
Srodki pienigzne na koniec okresu 1 ri05.604,76

]N_!yq1 o ograniczonej mo2liwoici dysponowania- na rachunkach VAT 0,00



4. obiasnienia do zawartvch przez iednostke umow. istotnvch transalljEii
i niekt6rvch zaqadnieri osobowvch

4'1 . lnformacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkg um 6w
nieuwzglqdnionych w bilansie w zakresie niezbgdnym do oceny ich wplywu rra sytuacjg
majqtkowq, finansowq i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

4.2' lnformacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jetlnostkg na
innych warunkach nit rynkowe ze stronami powiqzanymi, przez ktore rozumie sirp jednostki
powiqzane oraz:

a) osobq, ktora jest czlonkiem organu zarzqdzajqcego, nadzorujqcego lub admirristrujqcego
jednostki lub jednostki z niq powiqzanej, lub

b) osobg, ktora jest mal2onkiem lub osobq faktycznie pozostajqcq we wspolny,rm poiyciu,
krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiajqcym,
osobq zwiazanq z tytulu opieki lub kurateli w stosunku do kt6rejkolwiek z osSb bqdqcych
czlonkami organu zarzEdzajacego, nadzorujacego lub administrujqcego jerjnostki lub
jednostki z niq powiqzanej, lub

c) jednostkg kontrolowanq, wsp6lkontrolowanq lub innq jednostkg, na kt6rq znacziEcy wplyw
wywiera lub posiada w niej znaczEcl ilorl6 glosow, bezpo6rednio albo poSrerJnio osoba,
o kt6rej mowa w lit. a i b, Iub

d)jednostkg realizujqcq program 5wiadczei pracowniczych po okresie zartrudnienia,
skierowany do pracownik6w jednostki lub innej jednostki bgdqcej jednostkq powiazanq
w stosunku do tej jednostki

* wraz z informacjami okre6lajqcymi charakter tych transakcji. lnformacje dotyczqce
poszczegolnych transakcji mogq by6 zgrupowane wedlug ich rodzaju, z wyjqtkiem przy,padku, gdy
informacje na temat poszczeg6lnych transakcji sq niezbqdne dla zrozumienia ich-'wptywu ni
sytuacjg majqtkowq, finansowq i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

4.3. lnformacje o przeciqtnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzialem na grupy zayrvodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp. Wyszczeq6lnienie Przeci gtn e zatru dn ien i e

1 Pracownicy umyslowi 4

Pracownicy fizyczni 25

6. Ogdlem 29

str. 8

$



nagrodzenie os6b wchodzEcych w sklad organ6w zarzqdzajEcych oraz

Przychody netto ze sprzeda2y razem

4.4. lnformacje o wynagrodzeniach, lqcznie z wyrragrodzeniem z zysku, wyplaconych lub nale2nych
osobom wchodzqcym w sklad organ6w zarzqdzajqcych, nadzorujqcych albo administrujqcych
spotek handlowych (dla ka2dej grupy osobno) za rok obrotowy

4.5' lnformacje o poiyczkach i Swiadczeniach o podobnym charakterze udzielonyc;h osobom
wchodzqcym w sklad organ6w zarzqdzaiqcvch, nadzorujqcych albo administrujqcych sp6lek
handlowych (dla ka2dej grupy osobno), ze wskazaniem warunk6w oprocentowania i termin6w
splaty

Pozycja nie wystgpuje

4.6' lnformacje o wynagrodzeniu bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego clo badania
sprawozdaf finansowych, wyplaconym lub nale2nym za rok obrotowy odrqbnie za:

a) obowiqzkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne ustugi poSwiadczajqce,
c) uslugi doradztwa podatkowego,
d) pozostale uslugi,

Badanie sprawozdania finansowego na dzieri 31 .12.2021zostanie pzeprowadzone pzez firmg:

Biuro Audytorsko-Ksiqgowe Barbara Rafalska, z wynagrodzeniem 6.500 pLN netto.

5.1. lnformacje o znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubieglych ujgtych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popelnionego blgdu oraz t<wocie korekty,

Poza sytuacjq opisanq w punkcie 3.1inne zdarzenia nie wystgpujq.

5.2. lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, jakie nastqpity po dniu bilansowym,
a nieuwzglqdnionych w sprawozdani u finansowym

10 wzeSnia 2021 roku Spotka wyemitowala akcje zgodnie z uchwalq nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spotki. Sp6lka zakonczyla emisjq i dokonala pzydzialu akcji subskrybentom Onia Za tutego
2022. W wyniku emisji akcii kapital podstawowy Spolki zostal podwy2szony z kwoty 1OO.OO0 pL.N do kwoty
104.367 PLN co zostato wpisane do KRS dnia 26 mla 2022. W 2021roku wplacono 420.j,94 pLN na
poczet objgtych akcji kt6re na dzieh bilansowy zostaly zaprezentowane w bilansie w pozostalych
zobowiazaniach.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym
metod wyceny oraz zmian sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego, je2eli wywierajq one
istotny wplyw na sytuacjg majqtkowq, finansowq i wynik finansorary jednostki, icir przyczyny
i spowodowanq zmianami kwotg wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym 

-

Pozycja nie wystqpuje
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5.4. W przypadku gdy skladniki aktyw6w niebqdqce instrumentami finansowymi sq wyceniane w
waftosci godziwej:

a) istotne zalo2enia przyjgte do ustalenia wartoSci godziwej, gdy dane przyjgte do rustalenia
tej warto6ci nie pochodzq z aktywnego rynku,

b) dla kaidej kategorii skladnika aktyw6w niebgdqcego instrumentami finansowyrnri -
warto66 godziwq wykazanq w bilansie, jak r6wnie2 odpowiednio skutki przeszar:owania
zaliczone do przychodow lub koszt6w finansowych okresu sprawozdawczego lqb
odniesione na kapital z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelq zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmujqcq stan kapitalu na poczrqtek i
koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiqkszenia i zmniejszenia w ciqgu roku

obrotowego.

Pozycja nie wystgpuje

6. lnformacie dotvczace iednostek wchodzacvch w sklad qrup kapita:lowvch

6.1. lnformacje o wspolnych przedsigwziqciach, ktore nie podlegajq konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie dziaNalnoSci wspolnego przedsiqwzigcia,
b) procentowym udziale,
c) czg6ci wsp6lnie kontrolowanych rzeczowych skladnik6w aktyw6w trwalych oraz warto6ci

niematerialnych i prawnych,
d)zobowiqzaniach zaciqgniqtych na potrzeby przedsiqwzigcia lub zakupu u2ywanych

rzeczowych skladnikow aktywow trwalych,
e) czq5ci zobowiqzari wsp6lnie zaciqgniqtych,
f) przychodach uzyskanych ze wsp6lnego przedsigwzigcia i kosztach z nimi zwiqzanych,
g) zobowiqzaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczqcych wspolnego przedsiqrwziqcia.

Nie dotyczy

6.2. lnformacje o transakcjach z jednostkami powi4zanymi.

Nie dotyczy

6.3. Wykaz sp6lek (nazwa, siedziba), w kt6rych jednostka posiada co najmniej Z19L udzialow
w kapitale lub og5lnej liczbie glos6w w organie stanowiqcym sp6lki; wykaz ten powiniren zawierac
tak2e informacje o procencie udzialow i stopniu udzialu w zarzqdzaniu oru, o zysku lub stracie
netto tych spolek za ostatni rok obrotowy

Nie dotyczy

6.4. Je2eli jednostka nie sporzqdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, kor:zystajqc ze
zwolnienia lub wylqczen, informacje o:

a) podstawie prawnej wtazz danymi uzasadniajqcymi odstqpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporzqdzajqcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na

wyiszym szczeblu grupy kapitalowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wska2nikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujqcych dzialalnoS6

jednostek powiqzanych w danym i ubiegtym roku obrotowym, takich jak:
- warto56 przychodow netto ze sprzeda2y produktow, towarow i materialow oraz

przychod5w finansowych,
- wynik finansowy netto oraz warto5c kapitalu wlasnego, z podzialem na grupy,
- wartoSc aktywow trwalych,
- przecigtne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy
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6.5. lnformacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporzqdzajqcej

najwy2szym szczeblu grupy kapitalowej, w
zale2na,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporzqdzajqcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najni2szym szczeblu grupy kapitalowej, w sklad ktorej wchodzi spotka jakr:, jednostka
zale2na, nale2qcej jednocze5nie do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w lit. a.

Nie dotyczy

7. W,vmaaane informacie o polaczeniu spgtek w przvpadku sprawozClania
s-Lojzadzoneqo za okres. w c

polaczenig_

7.1. Je2eli polqczenie zostalo rozliczone metodq nabycia:
a) nazwg (firmg) i opis pzedmiotu dzialalno6cispdlki przejgtej,
b) liczbq, warto66 nominalnq i rodzaj udzial5w (akcji) wyemitowanych w celu polqczenia,
c) ceng przejgcia, warto56 aktywow netto wedlug warto6ci godziwej sp6lki przejgtej na

dzien polqczenia, warto66 firmy lub ujemnej warto5ci firmy i opis zasad jej amortyzacji.

7.2. Je2eli polqczenie zostalo rozliczone metodq lqczenia udzial6w:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu dzialalno6ci sp6lek, kt6re w wyniku polqczenia zostaly

wykre6lone z rejestru,
b) liczbg, warto66 nominalnq i rodzaj udzial6w (akcji) wyemitowanych w celu polqczenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitalach wlasnych polqczonych sp6lek

za okres od poczqtku roku obrotowego, w ciqgu kt6rego nastqpilo polqczenie, do dnia
polqczenia.

Nie dotyczy

8.1. W przypadku wystgpowania niepewno5ci co do mo2liwo6ci kontynuowania dzialalno6ci, opistych niepewno6ci oraz stwierdzenie, 2e taka niepewno66 wystgpuje, oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwiqzane; informacja powinna zawiera6 r6wnie2
opis podejmowanych bqd2 planowanych przez jednostkg dzialari majqcych na celu eliminacjg
niepewnoSci

Nie wystgpujq zagrozenia oraz niepewnorlc co do mo2liwo6ci kontynuowania dzialalnosci.

9.1' W przypadku gdy inne informacje ni2 wymienione powy2ej moglyby w istotny spos6b
wplynq6 na ocene sytuacji majqtkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, naleiy
ujawni6 te informacje

Spolka Shoes For Fun zajmuje sig sprzeda2q obuwia dzieciqcego poprzez sklep internetowy. pandemia
COVID-19 trwajqca r6wnie2 w 2o21 roku spowodowala zwigkszenie zainteresowania konsument6w
sprzeda2q online. To przyczynilo sig do zwigkszenia zam6wieh oraz pzychod6w Spo{ki w 2021 roku.

Wa2nym czynnikiem ktory mo2e wptynq6 na przychody Spolki w 2022 rokujest konflikt zbrojnv pomiqdzy
Rosjq, a Ukrainq. Spowodowal on zwigkszenie cen materialow, problemy z dostawami, jak r6wnie2
zmniejszenie iloSci zam6wien obuwia w stosunku do 2021 roku. Mo2e to spowodowac zmniejszenie
przychod6w w 2022 roku i w latach nastqpnych.

skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
ktorej sklad wchodzi sp6tka jakcr jednostka
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11. lnformacie liczbowe wraz z wvia6nieniem zapewniaiace porownv'lvalno6c
danvch sprawozdania finansoweqo za rok poprzedzaiacv ze sprawoz$awczvm
za, obrotowv

PorownywalnoSc danych sprawozdawczych zostala zapewniona.

Warszawa, 26 wrze(;nia 2022 rol<u

,|u^;4"--\ .'-t'Lo-'

B i u r o 
ix'jx[:"$; H il:':'

,' diqnr[:,%l'"u'"
"*'P zgz 1645367

10. Dodatkowe informacie i obia6nienia w zakresie instrument6w fina_nsowvch

Nie dotyczy
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