
INFORMACJA DODATKOWA  

DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

AIRON INVESTMENT S.A.  

z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bogdana Raczkowskiego 8 

 

 

1. Zasady rachunkowości. 

 

Sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2014 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami: 

- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002., Nr 76, poz. 694 z późn.     

zm.) i przepisach na jej podstawie wydanych, 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji  

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz  

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim. 

 

Przy sporządzaniu sprawozdania przyjęto metody i zasady zgodnie z polityką rachunkowości  

obowiązującą w AIRON INVESTMENT S.A. 

Spółka w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku nie dokonała zmian zasad wyceny 

aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Wynik finansowy spółki za dany 

okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi 

przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów. 

 

A. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się 

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy 

amortyzacyjne. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.  

B. Należności  długoterminowe nie wystąpiły. 

C. Inwestycje długoterminowe zostały wycenione według cen nabycia. 

D. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczenia z tytułu przekwalifikowania 

leasingu operacyjnego na leasing finansowy. 

E. Zapasy zostały wycenione według cen zakupu. 

F. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny. 

G. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

H. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą: 

a) dofinansowania do zakupu maszyn w ramach działania 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim 

potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

b) przedpłat na poczet sprzedaży. 

 

 



2. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych w okresie od 01-01-2014 roku  

do 30-06-2014 roku 

A. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie występuje. 

B. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne. 

C. W okresie od 01-01-2014 roku do 30-06-2014 roku spółka rozwiązała rezerwy utworzone 

na poczet zobowiązań z tytułu wynagrodzeń . 

D. Informacja o odpisach aktualizujących wartość składników aktywów: 

a) Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły, 

b) Odpisy aktualizujące środki i trwałe nie wystąpiły, 

c) Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły, 

d) Odpisy aktualizujące należności nie wystąpiły. 

 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku: 

a) nie miały miejsca żadne istotne niepowodzenia, 

b) nie występowała sezonowość lub cykliczność działalności. 

 

W okresie po dniu, na który sporządzono niniejszy raport nie zaistniały zdarzenia, które mogłyby 

znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe spółki. 

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych. 

 

 

 

 

 

 


