
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.06.2004 do 31.12.2004 
„DROZAPOL – PROFIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz 
 
 
1) Spółka „DROZAPOL- PROFIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. 
Toruńskiej 298a jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000208464 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest: 
- produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej- nr PKD 2811B, 
- działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych- nr PKD 2811 C 
- produkcja pozostałych wyrobów metalowych- nr PKD 2875B 
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali- nr PKD 5152Z,  
- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, tapet i środków czyszczących- nr 

PKD 5144Z 
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali- nr PKD 5157Z 
- towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi- nr PKD 6024B 
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składnicach- nr PKD 6312C 
Szczegółowy zakres przedmiotowy działalności zawarty jest w Dziale III KRS. 
 
2) Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
3) Sprawozdanie finansowe za okres od 01.06.2004r. do 31.12.2004r. tj okres działalności 

Spółki Akcyjnej „DROZAPOL- PROFIL”  

a)sprawozdanie sporządzono przy założeniach kontynuowania działalności 

gospodarczej przez spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są 

znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez spółkę działalności. 

b) sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień 

31.12.2004r. i obejmuje okres działalności Spółki Akcyjnej tj. od 01.06.2004 do 

31.12.2004r. 

4) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z dnia 
29 września 1994 roku ((Dz. U.02.76.694 z późn. zm.) z tym, że: 

a) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

jednostka stosuje stawki przewidziane ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych: 
- prawo wieczystego użytkowania gruntu 2-20% 
- budynki i budowle    2,5-10% 
- urządzenia techniczne i maszyny  4-60% 
- środki transportu    14-40% 
- pozostałe środki trwałe   10-20% 
 z wyjątkiem maszyn i urządzeń, które amortyzuje się metodą degresywną 
Do zakupionych i używanych budynków wprowadzonych do ewidencji środków 
trwałych w 2002 roku o wartości powyżej 3.500,00zł. stosuje się amortyzację 

ekonomiczną nie krótszą niż 10 lat 
b) Towary wycenia się po cenach zakupu zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie 

mające ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do 

kosztów handlowych bieżącego okresu 



c) Rozchód zapasów wycenia się według metody FIFO-„pierwsze przyszło, pierwsze 

wyszło” 
d) Materiały, części zamienne, paliwo przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby 
działalności gospodarczej odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikający 

z faktur pod datą ich zakupu 
e) Inne rzeczowe składniki aktywów obrotowych- produkty gotowe wycenia się w/g 

rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na 

dzień bilansowy 
f) Krótkoterminowe należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie 

wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących rozrachunki zgodnie z 

art. 35b ustawy o rachunkowości 
g) Spółka prowadzi rachunki w walutach obcych tj. EUR i USD. Wpływ walut na 

rachunki dewizowe wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez 

bank, z którego usług jednostka korzysta, rozchód waluty wycenia się zgodnie z 

zasadą FIFO tj. „pierwsze przyszło- pierwsze wyszło” 
h) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 
i) Rezerwy wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oznaczonej wartości 
j) Kapitały i fundusze własne oraz pozostałe aktywa finansowe i pasywa wycenia się 

w wartości nominalnej według ogólnych zasad wynikających z ustawy 

o rachunkowości 
k) Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalono przy 

uwzględnieniu stawki podatku dochodowego na poziomie 19% 
l) Inwestycje w nieruchomości wyceniono według wartości nabycia niższej od ceny od 

ceny rynkowej 
m) Ewidencję księgowa prowadzona jest metodą komputerową 
n) Wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące okresu od 01.06.2004r. do 

31.12.2004r. zostały ujęte w księgach. 

4) Spółka  

a) rozlicza rachunek zysków i strat metodą kalkulacyjną 
b) przepływy finansowe sporządza metodą pośrednią 
c) sporządza zestawienie zmian w Funduszu własnym 
d) sporządza sprawozdanie z działalności zarządu 
 

 

Sporządził: 

Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu 

Wojciech Rybka Irena Kruszewska Grzegorz Dołkowski 

………………………. ……………………… ……………………….. 

 

Bydgoszcz, dnia 13.04.2005r. 

 


