CENTRUM KUPIECTWA
SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2020 – 31.12.2020

2

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
CENTRUM KUPIECTWA SPÓŁKA AKCYJNA

1. CENTRUM KUPIECTWA Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023483 w dniu
29 czerwca 2001 roku.
Spółka prowadzi działalność pod adresem ul. Budy 4 w Łodzi.
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:
pozostałe sprzątanie oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi.

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.

4. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, zaś rachunek przepływów
pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł, amortyzowane są
jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Majątek trwały o wartości ponad 10 000 zł
jest umarzany metodą liniową, przy zastosowaniu stawek odzwierciedlających okres ich
ekonomicznej użyteczności. Nabycie składników majątku o wartości poniżej 500 zł odnoszone
jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
Inwestycje długoterminowe wyceniane są na dzień bilansowy według cen rynkowych lub
inaczej określonej wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny na kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny (zgodnie z art. 35 ust.4 ustawy o rachunkowości). Zapasy wyceniane są
według ceny nabycia lub w koszcie wytworzenia bez podlegającego odliczeniu podatku od
towarów i usług, zaś rozchód następuje zgodnie z metodą FIFO.
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6. Spółka w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości stosuje w sposób ciągły przyjęte zasady
polegające na jednakowym w kolejnych latach obrotowych grupowaniu operacji
gospodarczych, stosowaniu wyceny aktywów i pasywów, a także dokonywaniu odpisów
amortyzacyjnych.
Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Łódź, 20.05.2021 r.

Sporządziła:
Ewa Szlakowicz

Kierownik Spółki:

Zweryfikowała:
Barbara Tworek
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