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RAPORT NIEZALEżNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
ZPRZEGLĄDUSKRÓCONEGO,ŚRÓDROCZNEGO

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 30.06.2009 R.

DLA AKCJONARIUSZY, RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
AD.DRĄGOWSKI S.A.

Dokonaliśmy przeglądu załączonego, skróconego, śródrocznego, jednostkowego sprawozda-
nia finansowego AD.DRĄGOWSKIS.A. (zwanej dalej Spółką) z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jasna 10, obejmującego:

l) Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 roku, który po stronie aktywów i pasy-
wów wykazuje sumę 13.277 tysięcy złotych (Słownie: Trzynaście milionów dwieście
siedemdziesiąt siedem złotych),

2) Rachunek zysków i strat za okres od l stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009
roku wykazujący zysk netto 177 tysięcy złotych (Słownie: Sto siedemdziesiąt siedem
tysięcy złotych),

3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału wła-
snego w okresie od l .stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku o kwotę 177
tysięcy złotych (Słownie: Sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

4) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pienięż-
nych w okresie od l stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku o kwotę 99 ty-
sięcy złotych (Słownie: Dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w tym sprawozdaniu odpo-
wiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do:
- przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.

z 2002 roku m 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Bie-

głych Rewidentów (a w szczególności normy m 4).

Wskazane wyżej normy wykonywania zawodu nakładają na nas obowiązek zaplanowania i
przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że spra-
wozdanie fmansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu
w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz persone:M
lu odpowiedzialnego za fmanse i księgowość Spółki. .J"f t



Raport z przeglqdu sprawozdania finansowego AD.Drqgowski S.A. za I półrocze 2009 r.

Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od
badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocz-
nego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym
sprawozdaniu.

Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby wprowadzenia istotnych zmian w za-
łączonym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno
sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz jej wynik fi-
nansowy za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, zgodnie z zasa-
dami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowo-
ści (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wyda-
nymi na jej podstawie przepisami oraz z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywa-
nych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744 z późniejszymi
zmianami).

Kiełpin, dnia 28 sierpnia 2009 roku
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