
  

                                                                  

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 201 1 
 

 

1) “ROCCA” S.A.  w Słubicach,  69-100 Słubice, ul. Osiedle Przemysłowe 21, prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego 
w dniu 29.09.2000 r. zezwolenia nr 30.  Spółka Akcyjna wpisana została do KRS pod numerem 
0000262118 (dawniej Albaro S.A). Firma zajmuje się obróbką kamienia naturalnego.  

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeŜeli jest ograniczony: nie dotyczy , 
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 01.01.2011 – 31.12.2011, 
4) wskazanie, Ŝe sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeŜeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 

jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:  nie  dotyczy , 
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania  działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagroŜenie kontynuowania przez nią działalności: Nie istniej ą okoliczno ści wskazuj ące na  
zagro Ŝenie kontynuowania działalno ści,  

6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 
wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie 
zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): nie dotyczy, 

7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  
i pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru  wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

 
I. Metoda wyceny aktywów i pasywów 

 

 

L.p. 

Wyszczególnienie  Nowe zasady wyceny  

1. Wartości niematerialne i 

prawne 

Ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości po aktualizacji 

pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a takŜe o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości 

2. Rzeczowy majątek trwały 

1. Środki trwałe 

 

2. Środki trwałe w   

budowie(dawniej -inwestycje 

rozpoczęte) 

 

Ceny nabycia lub kosztu wytworzenia  lub wartości po aktualizacji  

pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne 

Wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości 

3. NaleŜności długoterminowe W kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostroŜności 



  

   

4. Inwestycje długoterminowe 

(finansowy majątek firmy) 

Wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu  trwałej utraty wartości 

5. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

Wg wartości nominalnej 

 Aktywa obrotowe   

1. Zapasy Wg ceny zakupu (w przypadku importu powiększony o obciąŜenie ) 

wytworzenia nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto na dzień bilansowy 

2. NaleŜności krótkoterminowe W kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostroŜności 

3. Inwestycje krótkoterminowe: 

 

W tym naleŜności 

(wierzytelności) udzielone 

poŜyczki 

Wg ceny rynkowej , a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje 

aktywny  rynek w inny sposób określonej wartości godziwej 

 

 

W kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostroŜności 

4. Środki pienięŜne Wg wartości nominalnej 

5. Krótkotrwałe rozliczenia 

międzyokresowe 

Wg wartości nominalnej 

 Pasywa   

I. Kapitały własne Wg wartości nominalnej 

II. Zobowiązania i zabezpieczenia 

na zobowiązania 

Wg wartości nominalnej 

1. Rezerwy na zobowiązania W uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości 

2. Zobowiązania krótkoterminowe 

i długoterminowe 

W uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 

finansowych innych niŜ środki pienięŜne lub wymiany na instrumenty 

finansowe- wg wartości godziwej kwocie wymagającej zapłaty przy czym 

zobowiązania finansowe, których  



  

3. Rozliczenia międzyokresowe Wg wartości nominalnej 

1. NaleŜności Kursy kupna waluty stosowany w tym dniu poprzez główny bank,        z 

którego usług jednostka korzysta, nie wyŜszy  jednak niŜ średni kurs NBP 

2. Zobowiązania Kursy kupna waluty  stosowany w tym dniu poprzez główny bank, z którego 

usług jednostka korzysta, nie wyŜszy  jednak niŜ średni kurs NBP 

3. Środki pienięŜne na rachunku 

walutowym 

Kursy kupna waluty  stosowany w tym  dniu poprzez  bank, z którego usług 

jednostka korzysta, nie wyŜszy  jednak niŜ średni kurs NBP 

 

II. Pomiar wyniku finansowego  -  kalkulacyjny 

Dodatkowe informacje i obja śnienia do sprawozdania finansowego  

za 2011 rok  
1. 

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 
końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia:  
 
Ruch maj ątku trwałego : 
 
 - według warto ści brutto 

 Stan na 
01.01.2010 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 
31.12.2010 

Grunty 353.015,05  ----------------   ---------------- 353.015,05 

Środki trwałe w budowie, budynki i 
budowle 
 

1.940.634,63 -----------------
- 

---------------- 1.940.634,63 

Maszyny urządzenia 2.037.133,46   2.037.133,46 

Środki transportowe 89.459,35   89.459,35 

Inne śrrodki trwałe 0   0 

Razem 4.420.242,49   4.420.242,49 
 

- według umorzenia 

 Stan na 
01.01.2010 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 
31.12.2010 

Grunty      -----------------       ------------       ------------     ---------- 



  

 Stan na 
01.01.2010 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 
31.12.2010 

Środki trwałe w budowie, budynki i 
budowle 

363.844,05 52.154,97  415.999,02 

Maszyny i urządzenia 1.224.248,42 192.432,38 
 

0 1.416.680,80 

Środki transportowe 70.591,40 7.450,78 0 78.042,18 

Inne środki trwałe 0   0 

Razem 1.658.683,87 252.038,13 0 1.910.722,- 

 
2) warto ść gruntów u Ŝytkowanych wieczy ście: 

 

Grunty:   wieczyste 
uŜytkowanie 

Stan na 01.01.2011  Zmiany w ci ągu roku  Stan na 31.12.2011  

Wartość 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

3)  warto ść nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednos tkę środków trwałych, u Ŝywanych na 
podstawie  umów najmu, dzier Ŝawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: ni e dotyczy  

B0 01.01.2011 Zwiększenia  Zmniejszenia  BZ 31.12.2011 

0 0 0 0 

 

 DzierŜawa samochodów umowa leasingu operacyjnego:  

Lp B0 01.01.2011 Zwiększenia  Zmniejszenia  BZ 31.12.2011 

1 0 
 

0 
0 

RM 0  0 0 

  

4) zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli: nie wystąpiły. 

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych:   
 a) Osoba prawna -  Kapitał zakładowy spółki wynosi 517.250 dzieli się na 10000000/dziesięć milionów/ akcji 
serii    A o wartości nominalnej po 0,05 zł/pięć groszy/ kaŜda, oraz  345.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 
B od nr 000001 do nr 345.000 o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) kaŜda akcja. 

6) Stan na początek roku obrotowego ,zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 
zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym: 
stan na 01.01.2011r = 5.107.350,05   - stan na 31.12.2011r= 2.025.808,15 (róŜnica wynika z pokrycia straty 
za rok 2010) 



  

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: pokrycie straty bilansowej ze 
środków funduszu zapasowego.  

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie występuje 

9) dane o odpisach aktualizujących wartość naleŜności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:  

 
 

BO stan na  
01.01.2011r. 

zwiększenia  zmniejszenia  BZ stan na  

31.12.2011r. 
130.040,03  35.007,62 95.032,41 

10)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową, okresie spłaty:  

a) do 1 roku,    -        
b) powyŜej 1 roku do 3 lat   -       494.001,19 
c) powyŜej 3 lat do 5 lat  -          0      złotych, 
d)   powyŜej 5 lat     -         0     złotych, 

11)   wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:  
64.121,49  ubezpieczenia majątku,  leasing maszyny, koszty przyszłych okresów. 

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)  
 

Lp NAZWA GRUPA 

1. Kredyt inwestycyjny – ustanowienie hipoteki kaucyjnej  

  

 

13) zobowiązania warunkowe, w tym równieŜ udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, takŜe 
wekslowe: nie wystąpiły 

2. 

PRZYCHODY ZE 
SPRZEDAśY NETTO 

KRAJ  

WARTOŚĆ 

DOSTAWA UE 

WARTOŚĆ 

RAZEM 

WARTOŚĆ 
TOWARY i MATERIAŁY 69.673,30 0 69.673,30 

PRODUKTY 352.425,40 134.344,49 486.769,89 

PÓŁFABRYKATY    

USŁUGI    

OGÓŁEM 422.098,70 134.344,49 556.443,19 

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów: sprzedaŜ obuwia i kamienia teren kraju oraz dostawy do krajów UE. 

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących  środki trwałe: nie wystąpiły. 
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: 2.397.420,99 
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 

do zaniechania w roku następnym: brak. 
5) rozliczenie głównych pozycji róŜniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego (zysku, straty) brutto 
a) wynik finansowy brutto                                   -          (-) 660.449,11 
b) przychody podlegające opodatkowaniu          -              749.744,79 
c) koszty dotyczące pozycji b                               -           1.829,480,57 



  

d) strata  podatkowa                                            -     ( -)  1.079.735,78 
f) róŜnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a stratą podatkową stanowiąca kwotę  (-) 490.170,50 wynika z 
kosztów  nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu są to w szczególności: 

– odsetki budŜetowe                  2.970,08 

– niezapł. odsetki od poŜ. wspólników     
(wycena bilansowa)                22.224,86 

– ujemne róŜn. kurs.wyc.bilans                  9.748,42 

– odsetki pozostałe        116,01 

– odpisy aktualizacyjne :   
naleŜności             (-) 35.007,62 
materiały                 15.410,02 
wyroby gotowe                                               (-) 549.913,26 

- pozostałe                 44.280,99 
                                                            ------------------------------------ 
           (-) 490.170,50 
oraz przychodów nie stanowiących podstawy opodatkowania w kwocie (-) 70.883,83, a są to odsetki 
bilansowe od udzielonych poŜyczek, oraz dodatnie róŜnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej,   

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 
kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: 

a) amortyzacja                        252.038,13 
b) zuŜycie materiałów i energii                      198.875,14 
c) usługi obce                        121.656,85    
d) podatki i opłaty                               441,74 
e) wynagrodzenia                        166.719,94 
f) ubezpieczenia i inne świadczenia                        24.804,30 
g)  pozostałe koszty rodzajowe                      101.212,51 
h) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby          0 

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby: nie wystąpił 
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie 

naleŜy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska, nie wystąpiły 
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe: nie wystąpiły 
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie wystąpiły 

3. Objaśnienie struktury środków pienięŜnych przyjętych do rachunku przepływów pienięŜnych, a w przypadku 
gdy rachunek przepływów pienięŜnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo naleŜy 
przedstawić uzgodnienie przepływów pienięŜnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą 
pośrednią; w przypadku róŜnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych 
samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pienięŜnych naleŜy wyjaśnić ich przyczyny: nie dotyczy  

4. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe: 
                      - przeciętne ogółem 9 osób, 

      - w tym na stanowiskach robotniczych: 5 osób, 
      - nie robotniczych: 4 osoby. 

2) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub naleŜne osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla kaŜdej grupy osobno):nie wystąpiło, 

3) poŜyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla kaŜdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków 
oprocentowania i terminów spłaty: nie wystąpiły, 

4) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub naleŜnym za rok obrotowy odrębnie za: 

• Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 6.000,- (sześć tysięcy  złotych) 
netto 

• Inne usługi poświadczające  -      0 



  

• Usługi doradztwa podatkowego  -     0 
• Pozostałe usługi                          -     0 

5. 
1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych  
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: nie wyst ąpiły , 

      2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w  
sprawozdaniu finansowym: nie wyst ąpiły,  
 3)przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)   rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeŜeli wywierają one istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę 
wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym: nie wyst ąpiły,  
 4)informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy. 

6.  

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,  
w tym: nie dotyczy, 

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 
b) procentowym udziale, 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu uŜywanych rzeczowych składników 

aktywów trwałych, 
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: 
h) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi :  

- posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; 
wykaz ten powinien zawierać takŜe informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o 
zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy: nie dotyczy.  

Lp. NAZWA SPÓŁKI SIEDZIBA PROCENT UDZIAŁU 

1. X X X 

 
4) jeŜeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub 
wyłączeń, informacje o: 
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, zg z art. 58 ust. 1 pkt. 1 nie 
dotyczy 
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyŜszym szczeblu 
grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, nie dotyczy 
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących działalność jednostek 
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 
- wartość przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, nie 
dotyczy,  
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, suma bilansowa: 
- wartość aktywów trwałych nie dotyczy,  
- przeciętne roczne zatrudnienie nie dotyczy.  
7.  



  

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:  
a)   jeŜeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 
a)    nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 
b)    liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,  

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, 
wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji : nie dotyczy  
d) 2) jeŜeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 
a)    nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, 
b)    liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od 
początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia: nie dotyczy  
8. W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności 
oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty  
z tym związane; informacja powinna zawierać równieŜ opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę 
działań mających na celu eliminację niepewności: nie wyst ąpiły  
9. Inne informacje niŜ wymienione powyŜej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej,  finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie wyst ąpiły . 
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