
 

 

1 

 

 

 

Zastosowane zasady i metody 

rachunkowości 

 

Załącznik do Skonsolidowanego 

Sprawozdania Finansowego  

Grupy Kapitałowej  Alumast S.A. 

 
Za rok obrotowy  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 
 

 

Zasady przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

 
 
 
 



 

 

2 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostało 
sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych, które zakładały kontynuowanie działalności 
gospodarczej prowadzonej przez spółki. W opinii Zarządu spółek objętych konsolidacją nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostek. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe spółek: Alumast S.A. (podmiot 
dominujący), Energy Composites Sp. z o.o. (podmiot zależny) i SWE Sp. z o.o. (podmiot zależny). 
Dane porównawcze za 2017 roku, mimo iż sprawozdanie skonsolidowane nie obejmowało Spółki SWE 
Sp. z o.o., zostały przedstawione, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z 
25.09.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w 
taki sposób, jakby sprawozdanie SWE Sp. z o.o. było objęte konsolidacją w tym okresie. 
Wpływ zmian za rok ubiegły na zatwierdzone sprawozdanie został zaprezentowany w nocie 1.3 ujętej 
w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania. 

Zastosowane zasady i metody rachunkowości 

Zasady rachunkowości stosowane przez jednostkę zależną objętą konsolidacją zostały ujednolicone z 
zasadami przyjętymi przez jednostkę dominującą. 
 
Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej objętej konsolidacją zostało sporządzone za ten sam okres 
sprawozdawczy. 
 
Przy konsolidacji sprawozdań finansowych zastosowano metodę pełną. 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
2018 rok są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami . 
 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej. 
 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. 
 
Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. 
 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 
ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 

Wartości 
niematerialne i 
prawne, środki 
trwałe 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie 
wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o 
dotychczasowe umorzenie.  
Za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostka uznaje rzeczowe 
składniki majątku trwałego o wartości powyżej 500 PLN  
i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok.  
Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosowane są 
stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych, o ile odpowiadają 
okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe i wartości niematerialne 
i prawne amortyzuje się metodą liniową. 
Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości 
początkowej do 1.500 PLN dokonuje się w uproszczeniu jednorazowej 
amortyzacji w momencie przyjęcia do użytkowania. 
Składniki majątku o cenie jednostkowej poniżej 500 PLN traktuje się jako 
materiały i odnosi w koszty w momencie zakupu. 
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Inwestycje 
długoterminowe 

Nabyte udziały i akcje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia 
lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały  
i akcje w innych jednostkach są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej 
o odpisy z tytułu utraty wartości.  
Odpisy z tytułu utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku 
ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części 
uprzednio dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości zwiększa wartość 
danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.  

Inwestycje 
krótkoterminowe 

Inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do 
inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Skutki zmian wartości 
inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na 
przychody lub koszty finansowe.  

Zapasy 

Materiały i towary nabyte w ciągu roku obrotowego ujmowane są według ceny  
zakupu. Wartość rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy 
zastosowaniu metody  pierwsze weszło-pierwsze wyszło. 
Produkcja w toku na koniec roku jest wyceniona według ceny ewidencyjnej 
wyrobu gotowego z uwzględnieniem stopnia zaawansowania procesu 
produkcji. 
Wyroby gotowe na koniec okresu sprawozdawczego wycenione są w cenie 
wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego wyrobu gotowego. 
Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i 
półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych 
ewidencją ilościowo-wartościową przeprowadza się  raz w ciągu 2 lat.  

Należności i 
zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie 
polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i 
zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według 
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. 
Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające 
z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu 
powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na 
przychody lub koszty operacji finansowych. 
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej 
wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa 
NBP na ten dzień.  
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego wycenia się według 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy 
procentowej. 

Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się 
według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w 
walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Prezesa NBP na ten dzień.  
Ustalone na dzień bilansowy różnice kursowe wpływają na wynik finansowy 
będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

Kapitały 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym.  
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu 
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości 
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nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część 
zalicza się do kosztów finansowych.  
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. 
Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w 
wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu 
kosztów emisji. 

Rozliczenia 
międzyokresowe 
kosztów oraz 
rezerwy na 
zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów 
sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do 
kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: koszty 
niezakończonych prac rozwojowych, koszty najmu, koszty reklamy, koszty 
ubezpieczeń.  
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty 
są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny 
szacunek jest możliwy. 
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń 
wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania 
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można 
oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.  
Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość 
wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które 
zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. 

Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w 
szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, 
otrzymane dotacje dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych.  

Rezerwy 
 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie 
tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz 
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
Rezerwy tworzy się na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników  
z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz z tytułu odpraw 
emerytalnych. Rezerwy tworzy się na podstawie najlepszych szacunków 
Zarządu w wysokości nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego 
obowiązku na dzień bilansowy. 

Rezerwa i aktywa z 
tytułu odroczonego 
podatku 
dochodowego 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz 
stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy 
rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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 oraz straty 
podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady 
ostrożności. 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości 
kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z 
występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które 
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spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 
przyszłości.  
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w 
roku powstania obowiązku podatkowego.   

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy składa się: wynik brutto ze sprzedaży, wynik ze sprzedaży, 
wynik z działalności operacyjnej, wynik brutto oraz obowiązkowe obciążenie 
wyniku. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. 
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota 
należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów 
i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub 
odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży 
produktów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż masztów flagowych 
aluminiowych i kompozytowych, sprzedaż słupów oświetleniowych 
aluminiowych i kompozytowych, sprzedaż żerdzi kompozytowych. 
Wartość przychodu z tytułu usług budowlanych o charakterze 
długoterminowym ustala się na podstawie proporcji poniesionych kosztów w 
stosunku do kosztów całkowitych wynikających z aktualnego budżetu. 
Wyliczoną w ten sposób wartość procentowego zaawansowania robót mnoży 
się przez całkowitą wartość przychodu ustalonego w kontrakcie 
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów 
i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.  
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego 
tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. 
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez 
niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i 
materiałów zalicza się przede wszystkim sprzedaż flag i akcesoriów do masztów 
i słupów. 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych 
towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze 
sprzedaży z tego tytułu.  
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane 
bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. 
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, 
natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. 
Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe. Różnice kursowe oraz odsetki od 
zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do 
użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 

 
 
 

………………………………………… 
Prezes Zarządu 

Alumast S.A. 
Zbigniew Szkopek 

………………………………………… 
Wiceprezes Zarządu 

Alumast S.A. 
Beata Hut 
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Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Justyna Kozakiewicz 

 

Wodzisław Śląski, dnia 13 maja 2019 roku 
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