Sprawozdanie finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014

Rajdy 4x4 S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:
a) nazwa (firma) RAJDY 4x4 SPÓŁKA AKCYJNA
b) siedziba Ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź
c) podstawowy przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000286524
2. Czas trwania Spółki: NIEOGRANICZONY
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2014 do 31-12-2014
4. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających
sprawozdanie.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej
w dającej się przewidzieć przyszłości w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.
Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie możliwości kontynuacji prowadzonej przez
nią dotychczasowej działalności w niezmienionym istotnie zakresie.
6. W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, jednostka nie
połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.
7. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami)
oraz Krajowym Standardami Rachunkowości.
Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym, rachunek przepływów
pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o
rachunkowości, z tym że:
7.1) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie. Umarzane są metodą liniową w okresie, w którym
wykorzystanie tych aktywów daje korzyści ekonomiczne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się
od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna
została wprowadzona do ewidencji Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do
kwoty 200,00 PLN zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów
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z pominięciem ewidencji bilansowej. Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
o wartości początkowej od 200 PLN do 3.500 PLN stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości
100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Podstawowe roczne stawki
umorzeniowe są następujące:
oprogramowanie komputerowe
znaki towarowe
Know-how

20%-50%
5%
20%

7.2) Środki trwałe amortyzowane są według zasad ustalonych w Ustawie o rachunkowości według metody liniowej od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji.
Stosowane stawki umorzeniowe są następujące :
Budynki 1,5 - 2,5%
Maszyny i urządzenia 30%
Pozostałe środki trwałe 14% - 20%
7.3) Dla środków trwałych o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł stosuje się odpis
amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.
Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 200,00 zł.
zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji
bilansowej.
7.4 ) Środki trwałe w budowie
Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy,
montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym
również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytułu.
7.5) Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych
Udziały, akcje, długoterminowe papiery wartościowe oraz udzielone jednostce pożyczki wycenia
się według ceny nabycia, skorygowanej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Za trwałą utratę wartości inwestycji w danej spółce (dotyczy udziałów, akcji, innych papierów
wartościowych, pożyczek) uważa się w szczególności postawienie spółki w stan upadłości,
rozpoczęcie postępowania układowego lub inne czynniki negatywnie wpływające na możliwość
kontynuacji jej działania.
Odpisy aktualizacyjne związane z trwałą utratą wartości tworzy się w ciężar kosztów finansowych.
Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych oraz udziałów w innych jednostkach. Podmiot
posiada natomiast inwestycje krótkoterminowe w postaci akcji i udziałów innych jednostek.
7.6) Zapasy.
Materiały wyceniane są według cen nabycia, przy zastosowaniu metody “pierwsze weszło pierwsze wyszło” - FIFO
Produkcja nie zakończona jest wyceniana według technicznego kosztu wytworzenia.
Produkty gotowe są wyceniane według technicznego kosztu wytworzenia, przy zastosowaniu
zasady “pierwsze weszło - pierwsze wyszło” (ew. średniej ważonej), nie wyższym niż cena
sprzedaży netto.
Towary wyceniane są według cen nabycia, przy zastosowaniu zasady “pierwsze weszło - pierwsze
wyszło” - FIFO
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7.7) Krótkoterminowe papiery wartościowe.
Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny rynkowej.
7.8) Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z
zachowaniem ostrożnej wyceny.
Wartość należności urealniono tworząc rezerwy na należności od dłużników postawionych w stan
likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z
zapłatą dłużej niż przez 6 miesięcy w wysokości 100%.
7.9) Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej wycenia
się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane
według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP.
7.10) Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
Koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania ich współmierności rozlicza
się w czasie jako rozliczenia międzyokresowe.
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie jako czynne
rozliczenia międzyokresowe kosztów (np. koszty ubezpieczeń), tak aby każdy okres
sprawozdawczy zawierał kwotę kosztów dotyczących tego okresu, jeżeli jest to istotne.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z
kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy, między innymi kosztów poniesionych
memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
kontrahentów, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny, np. koszty badania sprawozdania finansowego.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu
czasu lub wielkości świadczeń.
Zobowiązania ujęte w poprzednich okresach sprawozdawczych jako bierne rozliczenia
międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że
zobowiązania te nie powstały lub występują w niższej wartości, co skutkuje rozwiązaniem tych
biernych rozliczeń kosztów.
7.11) Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze
sądowym.
7.12) Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
7.13) Odroczony podatek dochodowy
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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 podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady
ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic
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przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek
okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
odnoszone są również na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie
prezentowane oddzielnie.
7.14) Przychody, koszty, wynik finansowy
Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego.
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 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 właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia,
poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje
część odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego.
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