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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami)  
oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19  lutego 2009r. ( Dz. U. 2009 nr 33, poz. 259 ).  

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe według MSSF/MSR jednostka sporządziła na dzień 31.12.2005r. 

W niniejszym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości         
i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.  

 
Podstawowy przedmiot działalności według PKD  
 

 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z 
 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z 
 Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z 
 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z 
 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 
 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z 
 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z 
 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z 
 Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C 
 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z 
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z 
 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 
 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 
 Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z 
 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z 
 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 
 Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z 
 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z 
 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z 
 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z 
 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z 
 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z 
 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z 
 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 
 Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu 

tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z. 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD46.19.Z 
 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z 
 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 
 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z. 
 Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A 
 Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z 

 
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
pod numerem KRS 0000031886 

Spółka posiada również zgłoszenia rejestracyjne w: 

 krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON  070629344 

 urzędzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP:    
548-007-69-67 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
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1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, oraz porównywalne dane finansowe 
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez SKOTAN S.A.                   
w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krótszej niż 12 m-cy od dnia bilansowego. W punkcie 18 dodatkowych informacji                  
i objaśnień wskazano na kwestie, które mają znaczenie dla niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez 
spółkę, w tym wydarzeń okoliczności i zdarzenia oraz plany zarządu.  

3. Skład osobowy zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania  
 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu Spółki. 
 

4. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania 
 

Jacek Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Karina Wściubiak - Hankó– członek Rady Nadzorczej, 
Jakub Nadachewicz- członek Rady Nadzorczej, 
Małgorzata Krauze- członek Rady Nadzorczej, 
Jarosław Lewandrowski - członek Rady Nadzorczej. 
 

5. W skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające 
sprawozdania finansowe.  
 

6. Spółka nie zawierała z osobami zarządzającymi żadnych umów przewidujących rekompensatę                         
w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdyby 
ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiło z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.  

 
7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną                          

z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami 
określającymi charakter tych transakcji.  
 

W roku 2014 Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.   

8. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o  dokonanie 
badania lub przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
W dniu 14 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, 
odpowiednio za I półrocze 2014r. i za rok 2014. 
Wybrany podmiot to spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informację o wyborze podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 14.05.2014 r.  
 
Następnie, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawarł umowę o dokonanie badania sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 ze spółką, o której mowa powyżej. Umowa 
została podpisana w dniu 15 maja 2014r. na okres wykonania odpowiednio przeglądu półrocznych i badania rocznych 
sprawozdań finansowych za 2014r. Łączna wysokość wynagrodzenia netto wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 30 
tys. zł.  
Wynagrodzenie z tytułu dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 
r. sporządzonego zgodnie z PSR oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 
2014 r. sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 12,5 tys. zł. 
Wynagrodzenie z tytułu dokonania badania sprawozdania finansowego jednostkowego  za rok 2014 sporządzonego 
zgodnie z PSR oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzonego zgodnie                
z MSSF wyniosło 17,5 tys. zł. 
 
Audytorem Spółki za rok obrotowy 2013 była również spółka 4Audyt Sp. z o.o.  
 
Wynagrodzenie dla 4Audyt Sp. z o.o. z tytułu umowy o dokonanie badania sprawozdania finansowe badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013 sporządzonego zgodnie z PSR oraz badania rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 17,5 tys. zł. 
Jednocześnie wynagrodzenie dla 4Audyt Sp. z o.o. z tytułu umowy o dokonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego 
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sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. sporządzonego zgodnie z PSR oraz przeglądu śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 12,5 tys. zł. 
Spółka nie korzystała z innych usług audytora, w tym usług doradztwa podatkowego. 
  
9. Emitent na dzień 31.12.2014 rok posiadał dwa podmioty zależne, Skotan Ester Sp. z o.o. i  Alchemia 

Ester Sp. z o.o., dla których Emitent sporządzał skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą 
pełną. 

 
10. Dane z okresu bieżącego są porównywalne i  nie różnią się od roku ubiegłego. 

 
11. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., za który sporządzone zostało sprawozdanie 

finansowe nie wystąpiło łączenie spółek z udziałem Skotan S.A. 
 
12. Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu.  

 
13. Podmiot uprawniony do badania nie wniósł korekty do bieżącego sprawozdania finansowego, które 

należałoby wprowadzić do sprawozdania finansowego, a które nie zostałyby wprowadzone przez 
Spółkę Podmiot uprawniony nie wniósł korekt do sprawozdania finansowego za rok poprzedni.  
 

14. Opis przyjętych zasad rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów                  
i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego                      
i danych porównywalnych 

 
Sprawozdanie finansowe Spółki SKOTAN S.A. zostało sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone zgodnie                        
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223,                   
z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi                   
w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych z dnia 19 lutego 2009r. ( Dz. U. 2009 nr 33, poz. 259).  

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat 

W roku obrotowym 2014 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami). SKOTAN S.A 
sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

Transakcje w walutach obcych 

Na podstawie istoty ekonomicznej zdarzeń gospodarczych jako walutę sprawozdawczą Spółki przyjęto polski złoty (zł). 
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie funkcjonalnej Spółki (polski złoty) na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

1) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, w którym następuje transakcja – w przypadku operacji 

sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań; lub 

2) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w innym wiążącym 

jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. 
 
Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego 
dziennego kursu NBP. Wszelkie zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów wymiany po dacie transakcji są 
odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat. 
 
Pozycje niepieniężne wyrażone w walucie obcej przeliczane są wg kursu kupna bądź sprzedaży walut z dnia przeprowadzenia 
transakcji. 
 
Rzeczowy majątek trwały 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące własność Spółki 

Składniki rzeczowego majątku trwałego wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, zakładany koszt lub koszt wytworzenia, 
pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia obejmuje kwotę 
środków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub amortyzacji oraz koszty finansowania zewnętrznego. Koszt aktywów 
wyprodukowanych przez jednostkę obejmuje koszt zakupu materiałów, bezpośrednie koszty robocizny, oraz odpowiednią część 
ogólnych kosztów produkcji. 
 
Składniki majątku rzeczowego tworzone w celu przyszłego wykorzystania jako nieruchomości inwestycyjne zaliczane są do 
rzeczowego majątku trwałego i wykazywane w oparciu o ich koszt do momentu ukończenia, kiedy to zostają one 
przeklasyfikowana do majątku inwestycyjnego. 
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W przypadku, gdy określony składnik rzeczowego majątku trwałego składa się z odrębnych i istotnych części składowych                      
o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako oddzielne pozycje rzeczowego majątku trwałego. 

Amortyzacja 

Składniki rzeczowego majątku trwałego amortyzowane są metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Grunty nie są 
amortyzowane. Spółka zakłada poniższe okresy ekonomicznej użyteczności dla poszczególnych kategorii środków trwałych: 

 Od Do  

Budynki i budowle*: 1 40 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny*, 

 

3 5 lat 

Środki transportu 5 5 lat 

Pozostałe środki trwałe 1 5 lat 

 
*Obiekty służące pracom badawczym amortyzowane są przez okres trwania badań. 
 
W tym: 
Budynki i urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Bio na Eko (Drożdżownia) – etap I amortyzowane były w okresie 
stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku (planowany etap badań). 
Urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Wodorowego były amortyzowane od grudnia 2013r. do marca 2015 roku. 
Urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Lantanowce były amortyzowane od stycznia 2014r. i będą amortyzowane 
do stycznia 2015r. 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa jest niższa od 3.500,- zł. 
amortyzowane są w sposób uproszczony poprzez jednorazowy pełny odpis wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do 
używania. 
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia 
lub kosztu wytworzenia. Inwestycje rozpoczęte nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka 
trwałego do używania.  
 
Wartości niematerialne i prawne 

Badania i rozwój 

Wydatki poniesione na etapie prac badawczych, poniesione z zamiarem pozyskania nowej wiedzy naukowej lub technicznej 
rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Nakłady poniesione na prace rozwojowe, w których efekty działań etapu prac badawczych znajdują zastosowanie w celu 
wytworzenia nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają kapitalizacji w przypadku, gdy: 

- wytworzenie nowego produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione, 

- spółka posiada niezbędne środki techniczne, finansowe i inne niezbędne do ukończenia prac rozwojowych. 

Koszty podlegające kapitalizacji zawierają: koszty materiałów, wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych           
w prace rozwojowe oraz uzasadnioną część kosztów ogólnych. Pozostałe koszty prac rozwojowych ujmowane są w rachunku 
zysków i strat w momencie ich poniesienia. Koszty zakończonych prac rozwojowych ujmowane są jako elementy wartości 
niematerialnych i prawnych oraz wykazywane po pomniejszeniu o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. Koszty zakończonych prac rozwojowych podlegają amortyzacji od miesiąca ich zakończenia do końca 
zakładanego okresu, w którym będą przynosić korzyści ekonomiczne. 

Nabyte patenty związane z badaniami i rozwojem ujmowane są na wartościach niematerialnych i prawnych  w cenach nabycia                
i amortyzowane będą w momencie zakończonych prac rozwojowych, których dotyczą. 

Oprogramowanie 

Wydatki związane z rozwojem oraz utrzymaniem oprogramowania są rozpoznawane jako koszt w momencie poniesienia. Koszty 
bezpośrednio związane z poszczególnym unikalnym oprogramowaniem kontrolowanym przez Spółkę, które prawdopodobnie 
będą generować korzyści ekonomiczne przewyższające koszty przez okres dłuższy niż rok, są rozpoznawane jako wartości 
niematerialne i prawne. Oprogramowanie jest amortyzowane metodą liniową przez okres ekonomicznego użytkowania, nie 
dłuższy niż 2 lata. 
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Należności handlowe i inne  

Należności handlowe oraz pozostałe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. 

Oszacowanie odpisów na należności wątpliwe (nieściągalne) następuje, gdy uzyskanie pełnej kwoty należności przestaje być 
prawdopodobne, na podstawie analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika oraz na podstawie struktur wiekowych sald 
należności. Odpis aktualizujący zaliczany jest odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – 
zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. 
 
Zapasy 

Zapasy są wyceniane według ich ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich wartości netto możliwych do 
uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto stanowi możliwą do uzyskania oszacowaną cenę sprzedaży dokonywanej w toku 
zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o rabaty i upusty, szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do 
doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Wartość zapasów ustala się w oparciu o: 

Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło 

Towary - cenę zakupu nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło 

Wyroby gotowe - koszt wytworzenia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło 

Produkty w toku produkcji – po pełnym koszcie wytworzenia. 
Przyjmuje się następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych: 

1. ewidencją ilościowo – wartościową objęto następujące grupy składników majątku: 
 materiały i towary, 
 produkty gotowe i półprodukty, 
 produkty w toku. 

2. ewidencją ilościową objęto składniki aktywów trwałych, do których zastosowano uproszczone zasady odpisywania  
ich wartości  w koszty. 

3. wartość niżej wymienionych składników majątku podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie lub wytworzeniu: 
 materiały na cele biurowe, 
 książki i czasopisma, 
 akcesoria i części zamienne do samochodów, 
 materiały na cele reprezentacji i reklamy, 
 kwiaty. 

Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje)  
 
Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje) wyceniane są na koniec okresu sprawozdawczego w wartości wynikającej                          
z przemnożenia ilość akcji przez kurs akcji na zamknięciu notowań ciągłych  na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz depozyty bankowe                   
i papiery wartościowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy.  
 
Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej,  

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ze 

sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,  

 
Wynik finansowy netto za rok obrotowy ustalony jest na podstawie prawidłowych zdarzeń gospodarczych w ewidencjonowanych 
w księgach rachunkowych i jest rachunkowo zgodny z kwotą figurującą w rachunku zysków i strat za rok 2014. 
 
Zobowiązania handlowe i inne 

Zobowiązania ujmuje się w księgach według kosztu historycznego łącznie z odsetkami od zobowiązań przeterminowanych.  

Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty 
otrzymania lub dokonania płatności. 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z normalną działalnością Spółki. 
Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami, różnice 
kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, i podobne pozycje.  
Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody                        
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty 
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operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów Spółki, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz 
opodatkowanie. 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 

Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów  i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są 
rozpoznawane w momencie, przeniesienia własności na kupującego.  

Przychody z tytułu najmu i dzierżawy rozpoznawane są w rachunku zysków i strat liniowo w okresie obowiązywania umowy 
dzierżawy.  

Koszty finansowe netto 

Koszty finansowania netto obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia ustalone w oparciu o efektywną stopę procentową, 
odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Spółkę środków pieniężnych, zyski i straty z tytułu różnic kursowych oraz zyski                                   
i straty dotyczące instrumentach zabezpieczających, które ujmowane są w rachunku zysków i strat.  
 
Przychody z tytułu odsetek 
  
Wykazuje się w rachunku zysków i strat na zasadzie memoriałowej, uwzględniając efektywny zysk z danego składnika aktywów.  
Przychody z tytułu dywidend są rozpoznawane w momencie uzyskania przez Spółkę prawa do tych dywidend. 
Składniki kosztów z tytułu odsetek powstałe w związku z opłatami leasingu finansowego wykazuje się w rachunku zysków i strat 
w oparciu o efektywną stopę procentową. 
 
Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek od dochodów 
ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem 
własnym. W takiej sytuacji ujmuje się go w kapitale własnym. 

Podatek bieżący stanowi oczekiwane zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok podlegającego 
opodatkowaniu, wyliczane przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dany dzień bilansowy, 
oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie                
z przepisami podatkowymi. 

Wartość odroczonego podatku dochodowego ustala się metodą bilansową, na podstawie różnic przejściowych pomiędzy 
wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych a ich wartością dla celów podatkowych. Wartość 
wykazanego podatku odroczonego uwzględnia planowany sposób realizacji lub rozliczenia wartości bilansowej składników 
aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego obowiązujących, lub zasadniczo obowiązujących na dzień 
bilansowy. 
 
Odroczony podatek dochodowy wykazywany jest w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem operacji rozliczanych z kapitałem 
własnym, w przypadku których wpływ podatku odroczonego odnosi się bezpośrednio na kapitał własny.  
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego z uwzględnieniem zasady ostrożności, tj. wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego jest obniżana w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  
 

 
15. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach 
finansowych w prospekcie. 

 
W niniejszym rocznym  jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości                  
i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym  sprawozdaniu finansowym. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………      Chorzów, dnia 23.03.2015r. 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 


