WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa:

DROP SPÓŁKA AKCYJNA

Adres:

Warszawa, ul. Syta 114 Z, lok 1 m 1

Przedmiot działalności:

- handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych,
motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- budownictwo,
- zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej,
- sprzątanie i czyszczenie obiektów,
- gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi
sanitarne i pokrewne.

Rejestr sądowy:

Krajowy Rejestr Sądowy

Miejscowość:

Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer:

0000284461

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:
Spółka akcyjna powstała z przekształcenia z firmy DROP Spółka z o.o. na podstawie uchwały
Zgromadzenia Wspólników z dnia z dnia 28 maja 2007 roku.
Firma DROP Spółka z o.o. była zarejestrowana w KRS pod numerem 0000203813.
Drop Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.07.2007 r. pod numerem
0000284461.
Zgodnie z umową spółki czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe.
5. Założenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie
spółek
Sprawozdanie finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie
przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie miała miejsca zmiana zasad rachunkowości.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:
1. Zapasy towarów, materiałów, opakowań wycenia się:
- w cenie zakupu,
- rozchody wycenia się według metody FIFO.
2. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia i amortyzuje się według
zasad:
- o wartości do 3 500,00 zł amortyzuje się w 100% w chwili wydania do używania,
- powyżej wartości 3 500,00zł amortyzuje się według stawek uwzględniających okres ich ekonomicznej
użyteczności,
- środki trwałe w budowie według poniesionych kosztów,
- rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
na należności przeterminowane powyżej 1 roku tworzy się odpisy aktualizujące.
4. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności naliczane są według indywidualnej oceny Zarządu.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Rozrachunki dewizowe wycenia się:
- w trakcie roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości,
- wartość bilansową według kursu średniego NBP na dzień bilansowy dla danej waluty.
7. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
8. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się:
- rozchód w trakcie roku według metody FIFO,
- wartość bilansową według kursu średniego NBP na dzień bilansowy dla danej waluty.
9. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:
- wartość początkową według ceny nabycia,
- rozchód w trakcie roku według metody FIFO,
- wartość bilansową według wartości rynkowej.
10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów wycenia się według wartości nominalnych.
11. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Zbigniew Chwedoruk – Prezes Zarządu
podpis:………………………………
Sprawozdanie sporządziła: Anastazja Posytek
podpis:………………………………
Warszawa, 29 września 2008

