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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 MERA SCHODY S.A. 

ZA PIERWSZY ROK OBROTOWY  

TJ. ZA OKRES OD 30.03.2007 DO 31.12.2007 
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1a Informacja o Spółce 

 

a) Nazwa (firma) : MERA SCHODY S.A. 

b) Siedziba: 49-340 Lewin Brzeski ul. Sikorskiego 3  

c) Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000277483 

d) Czas trwania działalności jednostki: Zgodnie z umową Spółka została utworzona na 

czas nieoznaczony 

e) Podstawowy przedmiot działalności: produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla 

budownictwa PKD 20.30.Z. 

f) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 30.03.2007 do 31.12.2007 r. 

g) Kontynuacja działalności: zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę a sprawozdanie 

finansowe za okres 30.03.2007 do 31.12.2007 zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej. 

 

1b Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów 

i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru. 

 

Zasady ogólne. 

Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową na podstawie Zakładowego Planu 

Kont w siedzibie Spółki. Sprawozdanie finansowe Spółka sporządza na dzień zamknięcia 

ksiąg rachunkowych i obejmuje ono: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową 

oraz zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych. 

 

Zasady wyceny. 
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r. ( Dz. U.  

z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm. ).  

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie w 

jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

 

Wartości niematerialne i prawne  
wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 

 

Środki trwałe  

Wycenia się je wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych dokonywana jest metodą liniową. Wysokość stawek amortyzacyjnych 

ustalana jest na poziomie stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Stawki amortyzacji środków trwałych zostały obniżone o wskaźnik 0,7 zgodnie z 

art.16i ust 2 pkt1-3 ust 7 updop. 

 

Udziały  

Posiadane udziały w innych jednostkach zaliczone do aktywów obrotowych wycenia się 

według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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Zapasy 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w następujący sposób: 

a/ zakup materiałów wyceniany jest według cen zakupu 

b/ rozchód materiałów w ciągu roku dokonywany jest metodą ceny przeciętnej - 

średnioważonej. 

 

Księgi pomocnicze 
Prowadzone są one metodą ilościowo-wartościową. Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

 

 

 

Główny Księgowy                        Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

Roland Steyer   Adam Koneczny  Mirosław Rutowicz 

 

 

Lewin Brzeski, 31.05.2008 r. 

 


