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WPROWADZENIE 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009 

 
art. 45 ust.2 pkt 3 ustawy 

 
 

L.p. Zagadnienie Omówienie zagadnienia 

1. 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot 
działalności jednostki oraz wskazanie właściwego 
sądu lub innego organu prowadzącego rejestr, 

1. Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. 
    36-020 Tyczyn, Hermanowa 900 
2. Przedmiot działalności Spółki: 
    - skup żywca, ubój, produkcja mięsa, przetwórstwo,     
       sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa i przetworów, 
        eksport wędlin 
3. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 
nr KRS 0000267789 

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, 
jeżeli jest ograniczony, 

 

 
Czas trwania Spółki nie jest ograniczony 

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 
finansowym, 

 

 
01.01.2009r. – 31.12.2009r.  

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera 
dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą 
wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne sprawozdania 
finansowe, 

 
 
nie dotyczy 

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostkę w 
dającej się przewidzied przyszłości oraz czy nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności, 

 
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu 
dalszego kontynuowania działalności gospodarczej.  
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na 
zagrożenia kontynuowania działalności dające się 
przewidzied w przyszłości. 

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, łączenia 
udziałów), 

 
 
 
nie dotyczy 



7) 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. 

1. Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. wyceniają aktywa i 
pasywa z uwzględnieniem zasad ostrożności  
i ciągłości w sposób przewidziany przez ustawę  
o rachunkowości . 
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości 
początkowej poniżej 3.500,- zł są odpisywane 
jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej 
lub wyższej – amortyzowane są metoda liniową wg 
stawek podatkowych. 
3. Metody wyceny: 
- wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia, 
- środki trwałe w wysokości pozostałych  
w bezpośrednim związku  z ich nabyciem, 
- inwestycje długoterminowe w cenach nabycia, 
- zapasy materiałów w cenach nabycia,  
- zapasy towarów w cenach sprzedaży brutto 
pomniejszonych o narzut średniej marży i VAT, 
- produkcję niezakooczoną wg technicznego kosztu 
wytworzenia, 
- produkty gotowe wycenia się wg. cen sprzedaży 
netto takiego lub podobnego produktu pomniejszonej 
o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk 
brutto na sprzedaży, 
- na dzieo bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł 
wycenione są w wartości nominalnej, a wyrażone  
w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu 
średniego NBP  obowiązującego dla danej waluty, 
- inwestycje krótkoterminowe w cenach nabycia, 
- należności są wyceniane wg wartości nominalnej, 
- zobowiązania są wyceniane wg wartości nominalnej, 
- wartośd należności aktualizuje się, uwzględniając 
stopieo prawdopodobieostwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego 
wartośd należności, 
- kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są 
wyceniane według wartości nominalnych. 
4. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty 
netto, tj. bez należnego podatku VAT, ujmowane 
zgodnie z datą  powstania przychodu. 
5. Wynik finansowy jest korygowany podatkiem 
dochodowym od osób prawnych oraz rezerwą z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. 
 
 

 
Miejscowośd , data  

Hermanowa, 31.03.2010 r. Zarząd: 
 
Sporządził: 


