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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 

1. Dane jednostki 
 

a) nazwa:  Baumal Group Spółka Akcyjna 
 

b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń  
 

c) podstawowy przedmiot działalności – podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 
 

 PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

 PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 
 

d) Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413463. 

 
e) Numer REGON 301616515 

 
f) NIP 779-23-86-207 
 

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony 
 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2013 roku – 31 grudnia 2013 roku. 
 

4. W skład Baumal Group S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe. 

 
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej 

się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.  

 
6. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiło połączenie z innymi 

spółkami. 
 

7. Porównywalność danych 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013 oraz porównywalne dane 
finansowe za rok obrotowy trwający od 01 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku 
(wynikające z pierwszego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Spółkę po 
przekształceniu w spółkę akcyjną).  
 
W 2013 roku Spółka nie dokonywała korekty błędów popełnionych w latach poprzednich, jak 
również nie wystąpiły zmiany w zakresie stosowanych zasad rachunkowości. 

 
8. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów 

pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.  
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9. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne 
amortyzuje się metodą liniową. 
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo 
w momencie oddania do użytkowania. 
 
Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
jednostki. 
 
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki 
trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy 
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich 
ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, 
przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym 
zostały poniesione. 
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki 
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych 
i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 
 
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego 
miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji. 
 
Grunty nie są amortyzowane. 
 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne 
odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące 
spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. 
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Środki trwałe w budowie 
 
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu 
lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych 
przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub 
przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki 
od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji 
inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do 
użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 
okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.  
 
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do 
używania. 
 
Leasing 
 

Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub 

pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. 

 

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka 

i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy 

o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie 

ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej 

na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie 

salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty 

zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  
 
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony 
dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności 
przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są 
amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania 
leasingu. 
 
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane 
są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
 
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 
 
W dotychczasowej działalności Spółka nie dokonywała inwestycji w nieruchomości ani wartości 
niematerialne i prawne. 
 
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych  
 
Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach. 
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Zapasy 
 
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży 
netto na dzień bilansowy. 
 
Zapasy, w stosunku do których stwierdzono utratę wartości ze względu na fakt, iż są one przestarzałe lub 
trudno zbywalne, są obejmowane odpisem aktualizującym. Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają 
wartość materiałów wykazywaną w bilansie. 
Należności i zobowiązania 
 
Na moment powstania należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości 
nominalnej. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania, księgowane są według 
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 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 finansowe.  
 
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania o krótkim terminie płatności, dla których nie określono 
stopy procentowej, wycenia się odpowiednio w kwocie wymaganej zapłaty i w kwocie wymagającej 
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej 
należności lub zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez 
Spółkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej/ wymagającej zapłaty. 
 
Nie rozliczone na dzień  bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są 
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Ujemne różnice kursowe dotyczące rozrachunków zaliczane są do kosztów finansowych, a dodatnie  
różnice kursowe zaliczane są do przychodów finansowych. 
 
Według obowiązującej na dzień 31 grudnia 2013 roku tabeli NBP 251/A/NBP/2013 kursy przyjęte do 
wyceny rozrachunków Spółki wynosiły: EUR – 4,1472 złotych. 
 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. 
Na dzień bilansowy środki pieniężne w walucie obcej przelicza się według obowiązującego na ten dzień 
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
 
Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków 
pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych. 
 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne ustalone są w wysokości kosztów przypadających na następne okresy 
sprawozdawcze. Odpisy tych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Rozliczenia międzyokresowe 
czynne ujmowane są według ich wartości nominalnej. 
 
Kapitał własny 
 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 
Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet 
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kapitału. Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych 
udziałów.  

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: 

- z podziału zysku, 
- z dopłat wspólników. 
 
Rezerwy 
 
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na 
pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  
 

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości. 
 
Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, 
których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 
 
Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych 
okresów sprawozdawczych. 
 
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania 
przypadające na bieżący okres sprawozdawczy. 
 
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu 
lub wielkości świadczeń. 
 
Podatek odroczony 
 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych 
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością 
bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 
 
Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 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 możliwej do 
odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.  
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w 
przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  
 
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki 
podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  
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Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. 
 
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część 
bieżącą i część odroczoną. 
 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw 
i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że 
rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał 
własny. 
 
 
Instrumenty finansowe 
 
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to 
jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników 
majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości 
otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia 
się poniesione na ten dzień koszty transakcji. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług o krótkim terminie 
płatności, dla których nie określono stopy procentowej, wycenia się odpowiednio w kwocie wymaganej 
zapłaty i w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, jeżeli ustalona za pomocą 
stopy procentowej przypisanej tej należności lub zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów 
pieniężnych oczekiwanych przez Spółkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej/ wymagającej zapłaty. 
 
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu leasingów kwalifikowane są do 
instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności i są wyceniane według 
skorygowanej ceny nabycia. 
Instrumenty pochodne wycenione są według wartości godziwej na dzień bilansowy, zmiana wartości 
godziwej jest odnoszona w wynik finansowy. W 2013 roku Spółka nie stosowała rachunkowości 
zabezpieczeń i nie dokonywała obrotu instrumentami pochodnymi. 
 
 
Przychody, koszty, wynik finansowy 
 
Przychody i zyski 
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 
zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego 
niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 
 
Koszty i straty 
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, 
albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  
 
Wynik finansowy 
Na wynik finansowy netto składają się: 

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych  
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

- wynik operacji finansowych,  
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- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 
działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem 
jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 
 
 
 
 

Luboń, dnia 12 czerwca roku 
………………… ………………………………………… ………………………………… 

Data Podpis osoby, 
 której powierzono prowadzenie  

ksiąg rachunkowych 

Podpisy Członków Zarządu 
 

 


