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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz 

numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji 

 Nazwa jednostki: SZAR SPÓŁKA AKCYJNA 

 Adres siedziby: 42-280 Częstochowa, Druciana 1 

o Jednostki lokalne:  

 39-451 Wola Baranowska 

 28-203 Staszów, ul. Krakowska 

 Podstawowy przedmiot  działalności jednostki:  

Sprzedaż hurtowa metali, paliw stałych, produkcja wyrobów z mineralnych surowców 

niemetalicznych, produkcja wyrobów metalowych, transport drogowy –  

PKD 4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 

 Sąd lub inny organ prowadzący rejestr: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY KRS nr 0000309711 

2. wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

 Czas trwania jednostki jest nieograniczony 

3. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

 Okres objęty  sprawozdaniem  finansowym od 2020-01-01 do 2020-12-31 roku. 

4. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 

jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 

samodzielnie sprawozdania finansowe, a co za tym idzie niniejsze sprawozdanie nie zawiera 

danych łącznych. 

5. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

6. w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, 

że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody 

rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) 

Sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło 

połączenie. 

7. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w 

jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego: 
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Środki trwałe i WNiP 

 Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w 

wysokości cen nabycia lub kosztu wytworzenia. 

 Amortyzacja obliczona została  metodą liniową wg stawek wynikających z  przewidywanej ekonomicznej 

użyteczności danego składnika aktywów, przy czym: 

 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku, gdy wartość środka trwałego w dniu przyjęcia 

do użytkowania jest wyższa od 10 000,00. Rzeczowe aktywa trwałe do 10000,00 odpisuje się jednorazowo w 

koszty w miesiącu wydania do użytkowania i pozabilansowo wpisuje się do ewidencji "Wyposażenie".  

Inwestycje długoterminowe wycenia się wg  wartości rynkowej 

Długoterminowe aktywa finansowe  udziały w jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej 

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

Środki obrotowe  Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w sposób następujący: 

 Zapasy Rozchód materiałów i towarów prowadzi się metodą FIFO 

Wycena:  

 Materiały (surowce) i towary wg cen zakupu 

 Produkty gotowe wg cen zakupu surowca 

Należności, roszczenia i zobowiązania:  

Należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Kontrahenci nie naliczają 

odsetek. Odpisy aktualizujące dokonuje się od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości; 

kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i 

finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna; przeterminowanych powyżej 1 

roku lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.  

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  utworzono aktywa i rezerwę 

na odroczony podatek dochodowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Środki pieniężne   w wartości nominalnej 

Kredyty i pożyczki   w wartości wymagającej zapłaty 

Kapitały własne    w wartości nominalnej 

Rezerwy na zobowiązania  w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości 

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej 

Wynik finansowy  Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, 

bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi 

przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach 

zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych oraz pozostałych 

kosztów operacyjnych. 
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Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki: 

 

SZYMON RURARZ – PREZES ZARZĄDU 

 

 

BEATA RURARZ – GROCHOLSKA - PROKURENT 
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