
Korekta do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010:  

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 

Było: „(…) 

- na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 
lutego 1992 roku (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami) Zarząd 
Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. obniża podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla 
poszczególnych środków trwałych, począwszy od miesiąca stycznia 2010 roku, tj. od 
pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego od miesiąca w którym środki zostały 
wprowadzone do ewidencji,  

- 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 porównawczym i kalkulacyjnym, bilans jest 
prezentowany w wersji pełnej, a rachunek przepływów pieniężnych przedstawiony jest metodą 
pośrednią. Ponadto sprawozdanie finansowe obejmuje zestawienie zmian w kapitale własnym, 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, noty objaśniające, dodatkowe noty objaśniające. 

W okresie sprawozdawczym spółka tworzyła rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego (Art. 37 Ust. 10 Ustawy o Rachunkowości).” 

Jest: „(…) 

- na podstawie art. 16i ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 
lutego 1992 roku (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami) Zarząd 
Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. obniża podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla 
poszczególnych środków trwałych, począwszy od miesiąca stycznia 2010 roku, tj. od 
pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego od miesiąca w którym środki zostały 
wprowadzone do ewidencji,  

- 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 porównawczym i kalkulacyjnym, bilans jest 
prezentowany w wersji pełnej, a rachunek przepływów pieniężnych przedstawiony jest metodą 
pośrednią. Ponadto sprawozdanie finansowe obejmuje zestawienie zmian w kapitale własnym, 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, noty objaśniające, dodatkowe noty objaśniające. W 
okresie sprawozdawczym spółka tworzyła rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego (Art. 37 Ust. 10 Ustawy o Rachunkowości). Zestawienia i objaśnienia różnic, będących 
wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości zostało zamieszczone w pozycji 
dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego w nocie 17. 

Pozostałe informacje zgodne z Rozporządzeniem zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z 
działalności Spółki.” 

 

 

 



Pozycje pozabilansowe 

Było: 

„W 2008 r. zostały podpisane umowy leasingu 
operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem: 
- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070804 na kwotę 118.447,56 PLN termin spłaty 
30.11.2011 r. na dzień 31.12.2010 r. pozostaje do spłaty 26.321,68 PLN- finansujący IBM Spółka z o.o. 
umowa nr PL 070803 na kwotę 76.748,76 PLN termin spłaty 31.08.2011 r. na dzień 31.12.2010 r. 
pozostaje do spłaty 17.055,28 PLN” 

Jest: 

„W 2008 r. zostały podpisane umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z 
oprogramowaniem: 
-finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070804 na kwotę 118.447,56 PLN termin spłaty 
30.11.2011 r. na dzień 31.12.2010 r. pozostaje do spłaty 26.321,68 PLN- finansujący IBM Spółka z o.o. 
umowa nr PL 070803 na kwotę 76.748,76 PLN termin spłaty 31.08.2011 r. na dzień 31.12.2010 r. 
pozostaje do spłaty 17.055,28 PLN 

Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek (banków) w naszej Spółce występują w 
związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz otrzymanych kredytów w BOŚ S.A. 

1. Kredyt w rachunku bieżącym BOŚ S.A. Warszawa – weksel 
2. Kredyt obrotowy BOŚ S.A. Warszawa – weksel, hipoteka kaucyjna na lokalu przy ul. 

Lesznowolskiej. 
Aneksem do Umowy z dnia 19.12.2007 została zawarta umowa między Spółką, a głównymi 
akcjonariuszami, zgodnie z którą wyrażona została zgoda na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na 
nieruchomości do nich należącej, na zabezpieczenie kredytu obrotowego, rewolwingowego 
udzielonego przez BOŚ S.A.” 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Było: 

„Nota 40 

ZYSK/STRATA NETTO 31.12.2010 31.12.2009 

Zysk/Strata netto 36 855,29 -625 158,04 
Jest: 

„Nota 40 

ZYSK/STRATA NETTO 31.12.2010 31.12.2009 

Zysk/Strata netto 36 855,29 -625 158,04 
Na dzień publikacji sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie podjął decyzji w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2010. „ 


