Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
"KOTY Z KOCIEJ" KOPERNIKA 80 43-600 JAWORZNO JAWORZNO ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego
badania na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że
działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według: cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej
(po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości. Środki trwałe umarzane są co do zasady metodą liniową, a środki trwałe nisko cenne 100% umorzenia w miesiącu
przyjęcia do użytkowania; b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do
aktywów trwałych – według ceny nabyci pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w
cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust.4; d) udział w
jednostkach podporządkowanych – według zasad określonych w pkt. c), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być
wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63; e) inwestycje krótkoterminowe – według ceny
(wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje
aktywny rynek według wartości godziwej, f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; g) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności, należności; h) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z
umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości
godziwej; i) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; j) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w
wartości nominalnej; k) wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w
tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku jeśli kurs faktycznie jest niezasadny i do pozostałych
operacji
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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