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NIP: 9462697017

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021r.
Dla Akcjonariuszy „Alembik Polska” S.A

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami). Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie
rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności
jednostki zasady rachunkowości, które były stosowane w sposób ciągły.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się
przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie
zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku
przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej, zostało
sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Janusz Palikot
Prezes Zarządu

Lublin, 31/03/2022r.

Główny Księgowy
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje o Spółce:
Nazwa i siedziba:
„ALEMBIK POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Archidiakońska 9
20-113 Lublin
REGON: 386047940
Zakres podstawowej działalności:

56, 10, A, Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

10, -- , -- , Produkcja artykułów spożywczych

11, -- , -- , Produkcja napojów

46, -- , -- , Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47,-- ,--, Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi

49, -- , -- , Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52, -- , -- , Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

56, -- , -- , Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58, -- , -- , Działalność wydawnicza

70, -- , -- , Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z
zarządzeniem
Właściwy sąd:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000841132
2.

Czas trwania działalności jednostki
Nieograniczony

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021 – 31.12.2021 roku

4.

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne

5.

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz.217 z późniejszymi zmianami),
według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem inwestycji, zobowiązań finansowych i
instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
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gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
6.

W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 nie nastąpiło połączenie spółek.

7.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Spółki byli:
Janusz Palikot – Prezes Zarządu

8.

Przyjęte zasady rachunkowości:
Wartości niematerialne i prawne
Na wartości niematerialne i prawne składają się nabyte przez jednostkę, zaliczane do
aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do
używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz
zdobniczych,
c) know-how.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny zakupu lub kosztów
wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków przeznaczonych na nabycie składnika
aktywów oraz koszty finansowania zewnętrznego do momentu oddania aktywa do
używania.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów i
stawki amortyzacji. Umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonuje się w oparciu o aktualny plan amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego
oraz wartości niematerialnej i prawnej oraz przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży
netto istotnej pozostałości środka trwałego. Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie do używania. Wartości
niematerialne i prawne o jednostkowej wartości początkowej nie większej niż 10.000,00 zł,
amortyzuje się jednorazowo.
Wydatki ponoszone na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych do momentu
przyjęcia do użytkowania prezentowane są w pozycji inne wartości niematerialne i prawne.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę bądź modernizację pomniejszone o dokonane
odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty ich wartości.
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Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub
modernizacji oraz koszty finansowania zewnętrznego do momentu oddania aktywa do
używania. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową. Podstawowe stawki
amortyzacyjne wynoszą:






grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 99 lat
budynki 40 lat
maszyny i urządzenia 10 lat
środki transportu 5 lat, jeżeli używane to 36 miesięcy
pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 5-20 lat

Wydatki poniesione na remonty, które powodują ulepszenie lub przedłużenie użytkowania
środka trwałego podlegają kapitalizacji. W przeciwnym razie są ujmowane jako koszty w
momencie poniesienia.
Urządzenia zapasowe, które nie są bezpośrednio wykorzystywane w działalności spółki, lecz
stanowią zabezpieczenie jej działalności operacyjnej są wykazywane w rzeczowych
aktywach trwałych. Okres ekonomicznego użytkowania jest ustalany oddzielnie od okresu
użytkowania środka zabezpieczanego. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie do
używania. Rzeczowe aktywa trwałe o jednostkowej wartości początkowej nie większej niż
10.000,00 zł, amortyzuje się jednorazowo.
W przypadku aktywa składającego się z kilku istotnych wartościowo części składowych,
których okres ekonomicznej użyteczności jest różny spółka dokonuje odpisów
amortyzacyjnych od tych poszczególnych części w oparciu o ich indywidualne stawki
amortyzacyjne. Posiadane przez spółkę grunty nie podlegają amortyzacji.
Wydatki ponoszone na wytworzenie rzeczowych aktywów trwałych do momentu przyjęcia
do użytkowania prezentowane są jako środki trwałe w budowie.
Instrumenty finansowe
W dniu nabycia spółka klasyfikuje instrumenty finansowe do następujących kategorii:

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

pożyczki,

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Klasyfikacja ta przeprowadzona jest w oparciu o cele nabycia aktywów finansowych.
Zarząd określa klasyfikację aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do grupy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się instrumenty
finansowe nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z
krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego
czasu nabytego instrumentu. Instrumenty finansowe wyceniane są według skorygowanej
ceny nabycia.
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Pożyczki
Pożyczki to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o dających się
ustalić płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów trwałych,
pod warunkiem, że termin ich wymagalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Pożyczki o terminie wymagalności nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego
zalicza się do aktywów obrotowych. Pożyczki wyceniane są według skorygowanej ceny
nabycia zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty finansowe niestanowiące
instrumentów pochodnych, które są przeznaczone do tej kategorii albo niesklasyfikowane do
żadnej pozostałej kategorii. Zalicza się je do aktywów trwałych, chyba, że Zarząd zamierza
dokonać zbycia inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Instrumenty
finansowe wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.
Inwestycje
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe inwestycje to nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne nabyte
lub wytworzone przez firmę w celu czerpania korzyści finansowych. Wycenia się je w cenie
nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Do długoterminowych inwestycji zaliczane są też udziały i akcje w innych jednostkach,
jeżeli ich zbycie nie jest planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia
bilansowego. Wycenia się je wg ceny nabycia. W przypadku zbywania udziałów lub akcji w
innych jednostkach, stosuje się zasadę FIFO (First In, First Out) przy szacowaniu zysku lub
straty ze zrealizowanego wyjścia inwestycyjnego.
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są według ceny
nabycia.
Udziały i akcje zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są według ceny
nabycia.
W przypadku zbywania udziałów lub akcji w innych jednostkach, stosuje się zasadę FIFO
(First In, First Out) przy szacowaniu zysku lub straty ze zrealizowanego wyjścia
inwestycyjnego.
Umowy leasingu
Spółka wykorzystuje aktywa trwałe na mocy umów leasingu lub umów najmu. Spółka nie
korzysta z uproszczenia przewidzianego w art. 3 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości i
klasyfikuje umowy leasingu zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach bilansowych
Zbycie, przegląd stawek amortyzacyjnych i utrata wartości aktywów trwałych
W przypadku zbycia aktywów trwałych zyski i straty ustala się poprzez porównanie
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wpływów ze zbycia z wartością bilansową.
Na koniec każdego roku stawki amortyzacyjne podlegają weryfikacji. Jeżeli w wyniku tej
weryfikacji zmieni się szacunkowy okres ich użytkowania wówczas zmiana wprowadzana
jest prospektywnie. Raz na cztery lata spółka dokonuje przeglądu aktywów trwałych pod
kątem realizacji ich wartości bilansowej (inwentaryzacja) chyba, że Zarząd zdecyduje, że
powinna odbywać się częściej. Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości znajduje
odzwierciedlenie w księgach bieżącego okresu i obciąża pozostałe koszty operacyjne, jeżeli
dotyczy niefinansowych aktywów trwałych lub koszty finansowe, jeżeli dotyczy
finansowych aktywów trwałych.

Zapasy
Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są w ewidencji
ilościowo-wartościowej według cen zakupu. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy
zastosowaniu metody FIFO (First In, First Out). Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w
cenie zakup lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.
Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem
aktualizacyjnym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się,
dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących
należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością, albo
zalegających z zapłatą należności w części lub całości przez okres dłuższy od pół roku.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe
płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i
pierwotnym terminie wymagalności do 3 miesięcy.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
Wpływ środków pieniężnych w walutach obcych ujmowany jest według kursu średniego
NBP ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu
waluty (na podstawie art. 15a ust. 4 u.p.d.o.p.).
Wycena i rozchód środków pieniężnych w walutach obcych odbywa się przy zastosowaniu
średnioważonego kursu dla danej waluty (zgodnie z art. 15a ust. 8 u.p.d.o.p. w związku art.
34 ust. 4 u.o.r.).
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu
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czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Koszty związane z promocją i reklamą są rozliczane bilansowo przez 24 miesiące od
miesiąca ujęcia wydatku w księgach.
Kapitał podstawowy, kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w
rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako
należne wpłaty na poczet kapitału.
Spółka tworzy wymagane prawem kapitały rezerwowe.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Jednostki w wyniku
uchwały zarządu.
Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest w wyniku wyceny długoterminowych aktywów
finansowych (udziały w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwałych).
Wypłata dywidendy
Wypłata dywidendy na rzecz udziałowców Spółki ujmowana jest jako zobowiązanie w
sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym dywidenda zostaje zatwierdzona przez
Zarząd Spółki.
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania handlowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Spółka uznaje za
zobowiązania handlowe kwoty, które nie zostały jeszcze zafakturowane, a których wartość
jest znana lub określana na podstawie szacunków. Zobowiązania w walutach obcych w
momencie powstawania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa
NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu.
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,
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na
dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ujmuje się w kwocie wymagalnej do zapłaty.
Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych bądź długoterminowych.
Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym prezentowane są w zobowiązaniach
krótkoterminowych bądź odpowiednio w pasywach w zobowiązaniach długoterminowych.
Na dzień bilansowy zobowiązania są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na
dzień bilansowy zobowiązania są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
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Podatek dochodowy odroczony i bieżący
Podatek dochodowy prezentowany w rachunku zysków i strat obejmuje podatek za bieżący
okres oraz podatek odroczony.
Spółka ustala aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie
art. 37 ust. 10 Ustawy o Rachunkowości.
Świadczenia pracownicze
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia obejmują kwoty należne lub wypłacone pracownikom, w związku ze
świadczoną na rzecz spółki pracą. Wynagrodzenie wypłacane po okresie zatrudnienia, takie
jak ekwiwalent za urlop oraz odprawa z tytułu przepracowanego okresu (w przypadku
zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy), ujmowane są w miesiącu, w
którym spółka powzięła wiedzę o obowiązku wypłaty.
Zobowiązania emerytalne
Składki wpłacane w ramach programów świadczeń emerytalnych, jeżeli będą, obciążą
rachunek zysków i strat w okresie, którego dotyczą.
Usługi obce
Usługi obce obejmują kwoty pozostające w związku ze świadczeniem usług na rzecz spółki
przez podmioty zewnętrzne.
Podatki i opłaty
Do podatków i opłat Spółka zalicza w szczególności opłaty związane z przynależnością do
różnego typu organizacji, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz niepodlegający
odliczeniu podatek od towarów i usług.
Rezerwy
Rezerwy są tworzone w sytuacji, gdy:

Spółka ma obowiązek prawny,

Spółka ma obowiązek zwyczajowy, wynikający ze zdarzeń przeszłych,

jest prawdopodobne, że w związku z realizacją tego obowiązku nastąpi wypływ
środków pieniężnych ze spółki, oraz

kwota może być wiarygodnie oszacowana.

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe straty z tytułu działalności operacyjnej.
Jednostka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń
wykonywanych 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.
Ujmowanie przychodów ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w sytuacji, gdy wszystkie z poniższych warunków
zostaną spełnione:

spółka wykonała na rzecz nabywcy usługę lub dokonała dostawy towarów
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kwotę przychodu można wycenić w wiarygodny sposób,

istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
przeprowadzonej transakcji,

koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w
związku z transakcją można wycenić w wiarygodny sposób,

na podstawie wystawionej faktury.
Pozostałe koszty i przychody operacyjne
Do pozycji pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych spółka zalicza koszty i
przychody, związane z działalnością operacyjną, które nie mogą zostać zaklasyfikowane do
innych pozycji. W szczególności w pozycji tej będą ujmowane odpisy (oraz ich ewentualne
odwrócenie) z tytułu trwałej utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz odpisy
z tytułu utraty wartości należności handlowych, zysk, strata na sprzedaży środków trwałych.
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu z uwzględnieniem
zaangażowanej kwoty kapitału oraz efektywnej stopy procentowej przez okres zapadalności,
pod warunkiem, że istnieje pewność, że Spółka zrealizuje przychód.
Dotacje unijne i rządowe
Stosując zasadę ostrożności spółka nie ujmuje dotacji do chwili uzasadnionej pewności, że
spełnione zostaną wszystkie konieczne warunki do jej otrzymania i spółka przewiduje, że
nastąpi wpływ środków pieniężnych. W szczególności możliwe jest ujęcie dotacji w
sprawozdaniu finansowym przed wpływem środków pieniężnych do spółki. Dotacje
rządowe ujmuje się w rachunku zysków i strat w korespondencji z kosztami, których
kompensatę ma stanowić dotacja. Dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest
zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się, jako rozliczenia
międzyokresowe (przychody przyszłych okresów) i odnosi się na wynik systematycznie w
uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi
aktywów.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują
stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem
rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm. – zwaną dalej
UoR) oraz wprowadzoną przez kierownika jednostki polityką rachunkowości
Ustalenie Wyniku finansowego
Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz
wprowadzoną przez kierownika jednostki polityką rachunkowości.
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9.

Ryzyka finansowe
Ryzyko stopy procentowej:
Według Spółki nie występuje ryzyko stopy procentowej.
Ryzyko kredytowe
Według Spółki nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością
kontrahentów.
Ryzyko płynności:
Według Spółki nie występuje istotne ryzyko płynności. Spółka finansuje swoją działalność
operacyjną głównie z bieżących wpływów ze sprzedaży produktów. Posiadane środki
zabezpieczają terminowe regulowanie zobowiązań.
Ryzyko walutowe
Spółka jest narażona na ryzyko kursowe z tytułu dokonywania transakcji w walucie EUR.
Zarząd nie widzi jednak istotnego ryzyka walutowego, dlatego też nie stosuje pochodnych
instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.

10.

Zmiany zasad rachunkowości
W bieżącym roku obrotowym nie uległy zmianie:
a. zasady rachunkowości
b. metody wyceny aktywów i pasywów (poza przedstawionymi w pkt. 6.3 informacji
dodatkowych)
c. sposób ustalenia wyniku finansowego
d. sposób sporządzenia rachunku zysków i strat

11.

Informacja uszczegóławiająca , wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19.
W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego
negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż sytuacja ta wciąż się zmienia, Zarząd
zidentyfikował negatywne konsekwencje pandemii na działalność jednostki i podjął
działania w celu ich ograniczenia. Opis wpływu aktualnej sytuacji na sprawozdanie
finansowe jednostki znajduje się w nocie nr IX informacji dodatkowych.

