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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku 

AD.DRĄGOWSKI S.A. 

 

AD.DRĄGOWSKI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 10, powstała w 

dniu 05.01.1999 roku z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 

INVESTA AD postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (Sygn. Akt. XVI Ns 

Rej.-15913/98) i została wpisana do rejestru handlowego pod numerem 55662. W dniu 

21.08.2002 roku dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. 

st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy (WA.XIX Ns-Rej. KRS/14023/02/142) i nadano Nr 

KRS 0000126288. 

AD.DRĄGOWSKI SA prowadzi działalność usługową, wydawniczą i handlową. 

Spółka zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, który jest podstawowym 

przedmiotem działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

PKD 2007 6831Z 

PKD 2004 7031Z. 

 

AD. DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna została utworzona na czas nieokreślony. Organem 

zarządzającym jest Zarząd, w skład którego wchodzą: 

 

1. Małgorzata Drągowska – Prezes Zarządu, 

2. Danuta Grelewicz – Pogórska – Wiceprezes Zarządu, 

3. Bogumiła Stańczak – Wiceprezes Zarządu. 

 

Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą: 

1. Łukasz Drągowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Danuta Ślusarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

3. Dorota Cywińska – członek,  

4. Ewa Janik – członek, 

5. Małgorzata Montwiłł – członek. 

 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. i jest 

porównywalne do I półrocza i roku 2008. Zawiera dane wyłącznie firmy AD.DRĄGOWSKI 

SA. Dotychczas Spka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W 

sprawozdaniu finansowym ujęte są zdarzenia gospodarcze, zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną, oraz zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 

zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności. 

Sprawozdanie finansowe podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności 

danych, a zestawienie i objaśnienie różnic zostało zamieszczone w dodatkowej nocie 

objaśniającej.  

AD. DRĄGOWSKI SA prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o 

rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. Nr 121, Poz. 591 z późniejszymi zmianami). 

Na podstawie ww. ustawy ustalony został zakładowy plan kont będący integralnym 

elementem dokumentacji zasad rachunkowości.  

Wynik finansowy spółki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 

zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów. 

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:  

- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,  

- środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o 

skumulowane umorzenie,  
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- do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółka 

stosuje stawki ogłoszone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych z dnia 09.06.2000 roku (Poz. 700 z późniejszymi zmianami) zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 roku w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT),  

- niskocenne środki trwałe o wartości 3,5 tys. zł odpisywane są w koszty bieżącej 

działalności miesiącu zakupu,  

- należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,  

- środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej, 

- wyroby gotowe zostały wycenione po koszcie wytworzenia. 

Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, bilans jest 

prezentowany w wersji pełnej, a rachunek przepływów pieniężnych przedstawiony jest 

metodą pośrednią. 

W okresie sprawozdawczym spółka nie tworzyła rezerw i aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego (Art. 37 Ust. 10 Ustawy o Rachunkowości). 

Poniżej przedstawiamy podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku 

przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych 

przeliczonych na EURO. 

 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym sprawozdaniem 

finansowym: 

 

okres średni kurs 

minimalny 

kurs 

maksymalny 

kurs kurs na ostatni 

  w okresie w okresie w okresie dzień okresu 

01.01-30.06.2009 4,5185 4,3838* 4,7013* 4,4696 

01.01-30.06.2008 3,4776 3,3542* 3,6280* 3,3542 

* dla ustalenia najniższego i najwyższego kursu w I półroczu 2009 i 2008 roku wykorzystano 

tabelę A z archiwum kursów średnich w okresie.   

 

A. Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na Euro (stan na ostatni dzień okresu). 

       (tys.) 

Pozycja bilansu 

01.01-30.06.2009  

  

01.01-30.06.2008  

  

  PLN EUR PLN EUR 

Aktywa razem 13277 2971 12661 3775 

Aktywa trwałe 9091 2034 7459 2224 

Aktywa obrotowe 4186 937 5202 1551 

Pasywa razem 13277 2971 12661 3775 

Kapitał własny 10823 2421 9925 2959 

Zobowiązania i 2454 549 2736 816 

rezerwy na zobowiąz.       

 

1. Do przeliczenia  danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia - 30 czerwca 2009 

roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,4696 

PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia  danych bilansu na ostatni dzień okresu 1 stycznia - 30 czerwca 2008 

roku przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,3542 

PLN/EURO. 
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B. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na Euro.  

    

                                                                                      (tys.) 

Pozycja rachunku  

01.01-30.06.2009 

  

 

01.01-30.06.2008 

 

zysków i strat PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze  3139 695 5266 1514 

sprzedaży produktów     

Koszty działalności 3447 763 5030 1446 

operacyjnych     

Zysk ze sprzedaży -308 -68 236 68 

Zysk z działalności  93 21 340 98 

operacyjnej     

Zysk (strata) brutto 204 45 253 73 

Zysk (strata) netto 177 39 199 57 

 

1. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres  od 01.01.2009 -30.06.2009, 

przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez 

NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5185 PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres  od 01.01.2008 -30.06.2008, 

przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez 

NBP na ten dzień, tj. kurs 3,4776 PLN/EURO. 

 

C. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na Euro. 

         (tys.) 

Pozycja rachunku  

01.01-30.06.2009 

 

  

01.01-30.06.2008 

 

  

przepływów PLN EUR PLN EUR 

A. Przepływy pieniężne z  -573 -127 808 232 

działalności operacyjnej     

B. Przepływy pieniężne z  90 20 -59 -17 

działalności inwestycyjnej     

C. Przepływy pieniężne z  582 129 -174 -50 

działalności finansowej     

D. Przepływy pieniężne netto 99 22 575 165 

razem (a+b+c)     

F. Środki pieniężne na 1059 316 599 159 

początek okresu     

G. Środki pieniężne na  1158 259 1174 338 

koniec okresu     

 

1. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009.-

30.06.2009, przyjęto niżej opisane kursy EURO: do obliczenia danych z pozycji A, B, 

C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, 

tj. kurs 4,5185 PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez 
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NBP na dzień 30 czerwca 2008 roku, tj. kurs 3,3542 PLN/EURO, do obliczenia danych 

z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2009 roku tj. kurs 4,4696 

PLN/EURO. 

2. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2008.-

30.06.2008, przyjęto niżej opisane kursy EURO: do obliczenia danych z pozycji A, B, 

C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, 

tj. kurs 3,4776 PLN/EURO, do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez 

NBP na dzień 30 czerwca 2007 roku, tj. kurs 3,7658 PLN/EURO, do obliczenia danych 

z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2008 roku tj. kurs 3,3542 

PLN/EURO. 

 

 


