SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z działalności Spółki za 2020 r.

BROWAR JASTRZĘBIE S.A.

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. 11-Listopada 2
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Jastrzębie Zdrój, luty 2021 r.

Wstęp Informacja Dodatkowa Browar Jastrzębie S.A.

INFORMACJA DODATKOWA
BROWAR JASTRZĘBIE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
roczne sprawozdanie finansowe
za okres od 01 styczeń 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego
sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju została w dniu 22.08.2017r. zarejestrowana w

Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000691638.

Zgodnie z umową spółki podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:
•

Produkcja piwa 11.05.Z

Ze względu na duży zakres działalności powyżej wymieniono podstawowy przedmiot działalności,
pozostałe zawiera Statut Spółki.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on w umowie ograniczony.
Czas nieograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020
roku.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Nie występują
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 poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu, iż spółka w roku 2021 będzie kontynuowała swoją
działalność. Na dzień bilansowy nie są znane okoliczności mogące wskazywać na to, że jednostka
zaprzestanie wykonywanie działalności gospodarczej.
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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, łącznia udziałów).
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.
7. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów, pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzana sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w art. 28 ustaw o rachunkowości, z tym, że:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, po aktualizacji wyceny środków trwałych/ pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub

umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Ewidencję analityczną ilościowo - wartościową środków trwałych prowadzi się w sposób uproszczony
polegający na dokonywaniu odpisów zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych sporządzanym
na rok.

3. Zakup, nabycie bądź wytworzenie rzeczowych aktywów trwałych o przewidywanym okresie użytkowania
wynoszącym powyżej 1 roku oraz:

• wartości powyżej 2.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych i amortyzuje w czasie zgodnie z

zasadami i wg stawek wykazanych w art. 16a - 16m Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, przy określaniu stawek przyjmuje się stawki wykazane w załączniku do ustawy,

• o wartości poniżej 2.000,00 zł. zarachowuje się na odpowiednie konto kosztów w układzie
funkcjonalnym w miesiącu oddania ich do użytkowania, nie wprowadzając ich do ewidencji

bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Członek Zarządu bądź osoba
przez niego wskazana, może zaliczyć do środków trwałych zakupiony, nabyty, bądź wytworzony
rzeczowy majątek trwały o wartości poniżej 2.000,00 zł. i przewidywanym okresie użytkowania ponad
1 rok, przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

4. Stany i rozchody towarów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wg cen zakupu, zgodnie z metodą
FIFO. Wycena poparta została przeprowadzoną na dzień bilansowy inwentaryzacją towarów
handlowych.

5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.
Odpisy aktualizujące dokonuje się co najmniej raz w roku.

6. Środki pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ich wartości nominalnej.
8. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie kalkulacyjnym, Rachunek przepływów pieniężnych
sporządzono metodą pośrednią.
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