
KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA – R 2008 

 
Było:  

Str. 1 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

„(...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  -0,23 2,71 -0,06 0,72 

 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  1,39 1,34 0,33 0,37” 

 

Jest: 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE     

  
w tys. 
 zł 

w tys. 
 EUR 

  2008 2007 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9285 11074 2629 2932 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 227 1468 64 389 

Zysk (strata) brutto -67 1352 -19 358 

Zysk (strata) netto -93 1082 -26 286 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3550 -68 1005 -18 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2025 -1019 -573 -270 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -961 165 -272 44 

Przepływy pieniężne netto, razem 564 -922 160 -244 

Aktywa, razem 13039 12502 3125 3490 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3492 2025 837 565 

Zobowiązania długoterminowe 793 791 190 221 

Zobowiązania krótkoterminowe 2684 1232 643 344 

Kapitał własny 9546 10477 2288 2925 

Kapitał zakładowy 9350 9350 2241 2610 

Liczba akcji (w szt.) 400000 400000 400000 400000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,23 2,71 -0,07 0,72 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,23 2,71 -0,07 0,72 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,02 1,12 0,24 0,31 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,02 1,12 0,24 0,31 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)         

 
Było:  

Str. 3 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

„(...) Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, bilans jest prezentowany w wersji pełnej, a 

rachunek przepływów pieniężnych przedstawiony jest metodą pośrednią.” 

 

Jest: 

„(...) Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, bilans jest prezentowany w wersji pełnej, a rachunek 

przepływów pieniężnych przedstawiony jest metodą pośrednią.” 

 
Jest: 

Str. 4 

BILANS 

 

BILANS Noty w tys.  zł 

    2008 2007 

AKTYWA       

Aktywa trwałe   9191 7767 

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 8004 6269 



wartość firmy       

Rzeczowe aktywa trwałe 2 637 948 

Należności długoterminowe       

Od jednostek powiązanych       

Od pozostałych jednostek       

Inwestycje długoterminowe 3     

Nieruchomości       

Wartości niematerialne i prawne       

Długoterminowe aktywa finansowe   550 550 

w jednostkach powiązanych, w tym:   550 550 

udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych    550 550 

w pozostałych jednostkach       

Inne inwestycje długoterminowe       

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       

Inne rozliczenia międzyokresowe       

Aktywa obrotowe   3848 4735 

Zapasy 4 318 25 

Należności krótkoterminowe 5,6 1758 1973 

Od jednostek powiązanych       

Od pozostałych jednostek   1758 1973 

Inwestycje krótkoterminowe   1059 599 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 1059 599 

w jednostkach powiązanych       

w pozostałych jednostkach       

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1059 599 

Inne inwestycje krótkoterminowe       

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 712 2138 

A k t y w a  r a z e m   13039 12502 

PASYWA       

Kapitał własny   9546 10477 

Kapitał zakładowy 9 9350 9350 

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)       

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)       

Kapitał zapasowy 10 290 45 

Kapitał  z aktualizacji wyceny       

Pozostałe kapitały rezerwowe       

Zysk (strata) z lat ubiegłych       

Zysk (strata) netto   -93 1082 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)       

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   3492 2025 

Rezerwy na zobowiązania       

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne       

długoterminowa       

krótkoterminowa       

Pozostałe rezerwy       

długoterminowe       

krótkoterminowe       

Zobowiązania długoterminowe 11 793 791 

Wobec jednostek powiązanych   45 45 



Wobec pozostałych jednostek   748 746 

Zobowiązania krótkoterminowe 12 2684 1232 

Wobec jednostek powiązanych       

Wobec pozostałych jednostek   2588 1167 

Fundusze specjalne   96 65 

Rozliczenia międzyokresowe 13 15 2 

Ujemna wartość firmy       

Inne rozliczenia międzyokresowe   15 2 

długoterminowe   15   

krótkoterminowe     2 

P a s y w a  r a z e m   13039 12502 

        

Wartość księgowa   9546 10477 

Liczba akcji (w szt.)   9350000 9350000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14 1,02 1,12 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)   9350000 9350000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14 1,02 1,12 

 

 
Jest: 

Str. 5 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty w tys.  zł 

    2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   9285 11074 

od jednostek powiązanych       

Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 9285 11074 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów       

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   8220 9130 

jednostkom powiązanym       

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 8220 9130 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów       

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   1065 1944 

Koszty sprzedaży       

Koszty ogólnego zarządu 16 951 627 

Zysk (strata) ze sprzedaży   114 1317 

Pozostałe przychody operacyjne   139 220 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   24 200 

Dotacje   3 3 

Inne przychody operacyjne 17 112 17 

Pozostałe koszty operacyjne   26 69 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     61 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       

Inne koszty operacyjne 18 26 8 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej   227 1468 

Przychody finansowe 19 78 11 

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       

od jednostek powiązanych       

Odsetki, w tym:       

od jednostek powiązanych       

Zysk ze zbycia inwestycji       



Aktualizacja wartości inwestycji       

Inne   78 11 

Koszty finansowe 20 372 127 

Odsetki w tym:   204 42 

dla jednostek powiązanych       

Strata ze zbycia inwestycji       

Aktualizacja wartości inwestycji       

Inne   168 85 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej   -67 1352 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych       

Zyski nadzwyczajne       

Straty nadzwyczajne       

Zysk (strata) brutto   -67 1352 

Podatek dochodowy 21 27 270 

część bieżąca   27 270 

część odroczona       

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)       

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych       

Zysk (strata) netto   -93 1082 

        

Zysk (strata) netto (zanualizowany)   10 1082 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)   400000 400000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 23 0,03 2,71 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)   400000 400000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 23 0,03 2,71 

 
Jest:  

Str. 6 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.  zł 

  2008 2007 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

(metoda bezpośrednia)     

Wpływy     

Sprzedaż     

Inne wpływy z działalności operacyjnej     

Wydatki     

Dostawy i usługi     

Wynagrodzenia netto     

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia     

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym     

Inne wydatki operacyjne     

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I-II)      

(metoda pośrednia)     

Zysk (strata) netto -93 1082 

Korekty razem 3540 -1150 

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych      

Amortyzacja 742 813 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej     



Zmiana stanu rezerw     

Zmiana stanu zapasów -293 7 

Zmiana stanu należności 215 -913 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 1452 613 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1426 -1668 

Inne korekty -2 -2 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3446 -68 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wpływy 204 467 

Zbycie wart. niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126 456 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

Z aktywów finansowych, w tym: 78 11 

w jednostkach powiązanych     

zbycie aktywów finansowych     

dywidendy i udziały w zyskach     

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

odsetki     

inne wpływy z aktywów finansowych     

w pozostałych jednostkach 78 11 

zbycie aktywów finansowych     

dywidendy i udziały w zyskach     

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

odsetki     

inne wpływy z aktywów finansowych 78 11 

Inne wpływy inwestycyjne     

Wydatki -2229 -1486 

Nabycie wart. niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2205 -504 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -24 -432 

Na aktywa finansowe, w tym:   -550 

w jednostkach powiązanych   -550 

nabycie aktywów finansowych   -550 

udzielone pożyczki długoterminowe     

w pozostałych jednostkach     

nabycie aktywów finansowych     

udzielone pożyczki długoterminowe     

Inne wydatki inwestycyjne     

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2025 -1019 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy 300 431 

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i in. instrumentów kapit.     

Kredyty i pożyczki 300 431 

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Inne wpływy finansowe     

Wydatki -1261 -266 

Nabycie akcji (udziałów) własnych     

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku     

Spłaty kredytów i pożyczek -1063 -180 

Wykup dłużnych papierów wartościowych     

Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego -3 -54 



Odsetki -195 -32 

Inne wydatki finansowe     

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -961 165 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 460 -922 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 460 -922 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -104   

Środki pieniężne na początek okresu 599 1521 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1059 599 

o ograniczonej możliwości dysponowania     

 
Jest:  

Str. 11 

Noty objaśniające do bilansu 

Nota 3a 
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.  zł 

  2008 2007 

w jednostkach zależnych 550 550 

udziały lub akcje 550 550 

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

      

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

      

w jednostkach współzależnych     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

      

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

      

w jednostkach stowarzyszonych     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

      

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

      

w znaczącym inwestorze     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

      

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

      

we wspólniku jednostki współzależnej     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     



inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

      

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

      

w jednostce dominującej     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

      

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

      

w pozostałych jednostkach     

udziały lub akcje     

dłużne papiery wartościowe     

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)     

      

udzielone pożyczki     

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     

      

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 550 550 

 

Jest:  
Str. 15 
Noty objaśniające do bilansu 
Nota 9a 

„Akcje serii A uprzywilejowane: 

Lech Drągowski - ilość akcji 6324000 - ilość głosów 12648000 

Małgorzata Drągowska - ilość akcji 2026000 - ilość głosów 4052000 

Łukasz Drągowski - ilość akcji 600000 - ilość głosów 1200000 

Akcje serii A razem: Ilość akcji 8950000 - ilość głosów 17900000 

 

Akcje serii B zwykłe na okaziciela: 

Lech Drągowski - ilość akcji 207640 - ilość głosów 207640 

Małgorzata Drągowska - ilość akcji 90560 - ilość głosów 90560 

Łukasz Drągowski - ilość akcji 26800 - ilość głosów 26800 

inni akcjonariusze - ilość akcji 75000 - ilość głosów 75000 

Akcje serii B razem: Ilość akcji 400000 - ilość głosów 400000” 

Było:  

Str. 15 
Noty objaśniające do bilansu 
Nota 11a 
 „Zobowiązania długoterminowe 
a) wobec pozostałych jednostek  793 791 
- kredyty i pożyczki 793 791 
Zobowiązania długoterminowe razem 793 791” 

 



Jest: 

 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.  zł 

  2008 2007 

wobec jednostek zależnych 45 45 

kredyty i pożyczki 45 45 

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

inne zobowiązania finansowe, w tym:     

      

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

      

wobec jednostek współzależnych     

kredyty i pożyczki     

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

inne zobowiązania finansowe, w tym:     

      

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

      

wobec jednostek stowarzyszonych     

kredyty i pożyczki     

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

inne zobowiązania finansowe, w tym:     

      

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

      

wobec znaczącego inwestora     

kredyty i pożyczki     

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

inne zobowiązania finansowe, w tym:     

      

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

      

wobec wspólnika jednostki współzależnej     

kredyty i pożyczki     

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

inne zobowiązania finansowe, w tym:     

      

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

      

wobec jednostki dominującej     

kredyty i pożyczki     

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

inne zobowiązania finansowe, w tym:     

      

umowy leasingu finansowego     



inne (wg rodzaju)     

      

wobec pozostałych jednostek 748 746 

kredyty i pożyczki 748 746 

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

inne zobowiązania finansowe, w tym:     

      

umowy leasingu finansowego     

inne (wg rodzaju)     

      

Zobowiązania długoterminowe, razem 793 791 

 
   Jest: 

 Str. 19 

 Noty objaśniające do bilansu 

 Nota 14a 

„Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: 

Wartość aktywów - zobowiązania = kapitał własny 

Wartość księgowa 2008 - 9546 tys. zł., 2007 - 10477 tys. zł. 

Liczba akcji w (szt.) 2008 - 9350000, 2007 - 9350000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 2008 - 1,02 , 2007 - 1,12 

 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) = wartość księgowa / ilość akcji (w szt.) 

2008 1,02= 9546/9350000 

2007 1,12= 10477/9350000”  

 Było: 

 Str. 20 

 Noty objaśniające do bilansu 

 Nota 19a 

 Koszty finansowe z tytułu odsetek 

 a) od kredytów i pożyczek    192 35 

   - dla innych jednostek 192 35 

 b) pozostałe odsetki 76 92 

   - dla innych jednostek 76 92 

 Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 268 127” 

 

 Jest: 

 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.  zł 

  2008 2007 

od kredytów i pożyczek 192 35 

dla jednostek powiązanych, w tym: 3   

dla jednostek zależnych     

dla jednostek współzależnych     

dla jednostek stowarzyszonych     

dla znaczącego inwestora     

dla wspólnika jednostki współzależnej     

dla jednostki dominującej     

dla innych jednostek 189 35 

pozostałe odsetki 76 92 

dla jednostek powiązanych, w tym:     



dla jednostek zależnych     

dla jednostek współzależnych     

dla jednostek stowarzyszonych     

dla znaczącego inwestora     

dla wspólnika jednostki współzależnej     

dla jednostki dominującej     

dla innych jednostek 76 92 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 268 127 

 
 Jest: 

 Str. 20 

 Noty objaśniające do bilansu 

 Nota 21a 

„Uchwałą Nr 14 z dnia 3 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI 

S.A. przeznaczyło wypracowany zysk netto za rok obrachunkowy 2007 w kwocie 1 082 tys. zł na kapitał 

zapasowy. 

Bilans za 2008 rok na moment składania raportu korekty jest zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

Strata za 2008 rok w kwocie 93 tys. zł zostanie pokryta przez kapitał zapasowy.” 

Jest 

Str. 21 

Noty objaśniające do bilansu 

Nota 23a 

 

„Sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą: 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2008 - 10, 2007 - 1082 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w (szt.) 2008 - 400000, 2007 - 400000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2008 - 0,03 , 2007 - 2,71 

 

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) = zysk netto/ilość akcji zwykłych (w szt.) 

2008 0,03=10/400000 

2007 2,71=1082/400000” 

 


