DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA
AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:

Albańska 3/, 30-662 Kraków

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:
5821Z, 5819Z, 5920Z, 5829Z, 6201Z, 6202Z, 6209Z, 7410Z, 7490Z, 7740Z
Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 5532010533
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000851770

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4.

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6.

Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
1. Wartości niematerialne i prawne
Na wartości niematerialne i prawne składają się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych,
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia pomniejszone
o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne wykorzystywane przez Spółkę w działalności operacyjnej podlegają
amortyzacji metodą liniową przez okres 4 lat. Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następującym po
miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie do używania. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej
wartości początkowej nie większej niż 10.000 zł, amortyzuje się jednorazowo.
2. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia poniesionych na ich
wytworzenie, rozbudowę bądź modernizację pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także
odpisy z tytułu utraty ich wartości.
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Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub modernizacji oraz
koszty finansowania zewnętrznego do momentu oddania aktywa do używania. Rzeczowe aktywa trwałe
amortyzowane są metodą liniową. Podstawowe stawki amortyzacyjne wynoszą:
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) - budynki 40 lat
- maszyny i urządzenia 10 lat
- środki transportu 5 lat
- pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 6 lat
Wydatki poniesione na remonty, które powodują ulepszenie lub przedłużenie użytkowania środka trwałego
podlegają kapitalizacji. W przeciwnym razie są ujmowane jako koszty w momencie poniesienia.
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w
którym nastąpiło przekazanie do używania. Rzeczowe aktywa trwałe o jednostkowej wartości początkowej
nie większej niż 10.000 zł, amortyzuje się jednorazowo. W przypadku aktywa składającego się z kilku
istotnych wartościowo części składowych, których okres ekonomicznej użyteczności jest różny spółka
dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych poszczególnych części w oparciu o ich indywidualne stawki
amortyzacyjne.
Wydatki ponoszone na wytworzenie rzeczowych aktywów trwałych do momentu przyjęcia do użytkowania
prezentowane są jako środki trwałe w budowie.
3. Umowy leasingu
Spółka może wykorzystywać aktywa trwałe na mocy umów leasingu lub umów najmu. Jeżeli w wyniku
zawartych umów na spółkę przechodzą zasadniczo wszystkie korzyści oraz ponosi ona ryzyko związane z
użytkowaniem danych aktywów umowy te są uznawane za leasing finansowy. Jeżeli na mocy zawartych
umów większość korzyści i ryzyk związanych z danym środkiem trwałym spoczywa na leasingodawcy,
stanowią one umowy leasingu operacyjnego. Opłaty dokonywane w ramach takich umów ujmowane są
bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
4. Zbycie i utrata wartości aktywów trwałych
W przypadku zbycia aktywów trwałych zyski i straty ustala się poprzez porównanie wpływów ze zbycia z
wartością bilansową.
Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości znajduje odzwierciedlenie w księgach bieżącego okresu i obciąża
pozostałe koszty operacyjne, jeżeli dotyczy niefinansowych aktywów trwałych lub koszty finansowe, jeżeli
dotyczy finansowych aktywów trwałych.
5. Zapasy
Spółka nie prowadzi magazynu towarów.
Spółka odpisuje w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu.
Produkty gotowe oraz produkty w toku produkcji wyceniane są według kosztu wytworzenia. Koszty
wytworzenia obejmują koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
6. Należności
Należności handlowe oraz pozostałe należności prezentuje się według kwoty wymaganej zapłaty przy
zachowaniu zasady ostrożności.
7. Środki pieniężne
Środki pieniężne to środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
8. Kapitał podstawowy, kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy
Fundusze (kapitały) własne wycenia nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując je w
księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem lub umową.
Udziały zalicza się do kapitału własnego. Kapitał zapasowy tworzony jest w wyniku decyzji udziałowców.
9. Zobowiązania handlowe
Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny. Nie
rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych zobowiązania po kursie średnim
stosowanym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty obcej na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące
zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny lub przy uregulowaniu
zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
10. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ujmuje się w wysokości ceny nabycia przy zastosowaniu
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efektywnej stopy procentowej. Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że
Spółka posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od
dnia bilansowego. Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym prezentowane są w zobowiązaniach
krótkoterminowych.
11. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy prezentowany w rachunku zysków i strat obejmuje podatek bieżący. Podatek ujmuje
się w rachunku zysków i strat.
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów
podatkowych. W sprawach wątpliwych spółka wykorzystuje dostępne orzecznictwo sądów
administracyjnych, a także interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. Podstawa opodatkowania różni się od księgowego
zysku/straty netto w związku z występowaniem przychodów przejściowo lub stale nie podlegających
opodatkowaniu i kosztów przejściowo lub stale niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku
obrotowym.
12. Wynagrodzenia
Wynagrodzenia obejmują kwoty należne lub wypłacone pracownikom, w związku ze świadczoną na rzecz
spółki pracą. Wynagrodzenie wypłacane po okresie zatrudnienia, takie jak ekwiwalent za urlop oraz
odprawa z tytułu przepracowanego okresu (w przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia
pracy), ujmowane są w miesiącu, w którym spółka dokonała wypłaty.
13.Usługi obce
Usługi obce obejmują kwoty pozostające w związku ze świadczeniem usług na rzecz spółki przez podmioty
zewnętrzne.
14. Podatki i opłaty
Do podatków i opłat Spółka zalicza podatek od czynności cywilnoprawnych oraz niepodlegający odliczeniu
podatek od towarów i usług.
15. Rezerwy
Rezerwy są tworzone w sytuacji gdy Spółka ma obowiązek prawny.
Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe straty z tytułu działalności operacyjnej.
16. Ujmowanie przychodów ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży usług
po odjęciu podatku VAT, opustów i rabatów. Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w
którym usługi były świadczone.
17. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
Do pozycji pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych spółka zalicza koszty i przychody, związane z
działalnością operacyjną, które nie mogą zostać zaklasyfikowane do innych pozycji.
18. Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu z uwzględnieniem zaangażowanej
kwoty kapitału oraz efektywnej stopy procentowej przez okres zapadalności.
19. Waluty obce
Walutą funkcjonalną spółki jest PLN. Transakcje przeprowadzone w walucie innej niż funkcjonalna wykazuje
się po kursie faktycznie zastosowanym. Jeżeli kurs faktycznie zastosowany nie może zostać ustalony
wówczas spółka stosuje kurs średni NBP. W wyniku przeliczenia składników aktywów i pasywów
monetarnych, wyrażonych w walutach obcych oraz zapłaty należności i zobowiązań powstają różnice
kursowe. Dodatnie różnice kursowe prezentowane są w przychodach finansowych zaś ujemne różnice
prezentowane są w kosztach finansowych.
Ustalenia wyniku finansowego:
Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy Spółki składa się:
• wynik działalności operacyjnej Spółki, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych,
• wynik z operacji finansowych,
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• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych i płatności z nim zrównanych
Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą,
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym. Sporządza rachunek
zysków i strat w wariancie porównawczym.
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty
według rodzajów i ich rozliczanie” z podziałem na pozycje:
• amortyzacja,
• zużycie materiałów i energii,
• usługi obce,
• wynagrodzenia,
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
• podatki i opłaty,
• pozostałe koszty proste,
Konta kosztów korygowane są poprzez zmianę stanu produktów.
Pozostałe przychody operacyjne obejmują:
• przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
• otrzymane odszkodowania,
• odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych,
• inne.
Pozostałe koszty operacyjne obejmują:
• wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych,
• wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych,
• odpisane należności przedawnione i umorzone,
• darowizny przekazane,
• kary i grzywny zapłacone,
• niedobory inwentaryzacyjne,
• odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych,
• koszty odszkodowania,
• inne.
Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi a
kosztami finansowymi, z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic
kursowych – mających wpływ na ustalenie kosztu wytworzenia produktów i usług oraz
środków trwałych (w przypadkach wynikających z postanowień art. 28 ust.4 i ust.8 pkt 2
Ustawy o rachunkowości).
Przychody finansowe obejmują:
• otrzymane odsetki,
• dodatnie różnice kursowe,
• inne przychody finansowe.
Koszty finansowe obejmują:
• odsetki zapłacone,
• ujemne różnice kursowe,
• inne koszty finansowe.
Podatek dochodowy obejmuje:
podatek dochodowy stanowiący bieżące obciążenia podatkowe powstałe w danym okresie,
różnicę między stanem rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
koniec i początek okresu.
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto prezentowany jest w sprawozdaniu
finansowym w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat.
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Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019
r. poz. 351 ze zm.). W sprawach nie uregulowanych w ustawie spółka stosuje Krajowe Standardy
Rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Opisane zasady
(politykę) rachunkowości, spółka stosuje w sposób ciągły, w ramach zasady istotności.
Spółka przyjęła rok obrotowy jako rok kalendarzowy. W związku z tym spółka sporządza bilans oraz
rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia. Rok podatkowy jest tożsamy z rokiem obrotowym. W ramach
obowiązków sprawozdawczych spółka sporządza: bilans; rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym; informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia; zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów
pieniężnych.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
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c. w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy

3 565 616,05

715 785,60

1 861 182,45

675 596,31

1 861 182,45

675 596,31

45 003,57

21 602,30

33 796,88

8 625,30

33 796,88

8 625,30

33 796,88

8 625,30

11 206,69

12 977,00

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

2 477,69

- do 12 miesięcy

2 477,69

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

2 929,00

5 777,00

c) inne

5 800,00

7 200,00

1 657 521,03

18 586,99

1 657 521,03

18 586,99

d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
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- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1 657 521,03

18 586,99

1 657 521,03

18 586,99

- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 909,00

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
AKTYWA RAZEM

3 565 616,05

715 785,60
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

3 429 441,22

584 442,00

108 565,50

79 000,00

3 777 001,91

1 098 500,00

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-699 275,04

VI. Zysk (strata) netto

-456 126,19

106 217,04

136 174,83

131 343,60

136 174,83

131 343,60

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w
tym:
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- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

81 800,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne

81 800,00

3. Wobec pozostałych jednostek

136 174,83

a) kredyty i pożyczki

49 543,60

5 000,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

38 873,10

34 958,58

38 873,10

34 958,58

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

29 909,73

14 585,02

h) z tytułu wynagrodzeń

62 392,00

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe

i) inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

3 565 616,05

715 785,60
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

458 216,57

392 009,25

458 216,57

392 009,25

931 606,36

581 367,27

I. Amortyzacja

11 057,89

8 320,26

II. Zużycie materiałów i energii

19 301,96

6 830,16

565 720,34

287 266,70

24 525,50

1 688,67

254 075,68

238 239,20

51 978,05

30 761,68

32 454,09

17 785,14

4 946,94

8 260,60

-473 389,79

-189 358,02

19 505,77

301 538,85

IV. Inne przychody operacyjne

19 505,77

301 538,85

E. Pozostałe koszty operacyjne

101,02

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

101,02

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

-453 985,04

G. Przychody finansowe

112 180,83
6 228,07

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
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II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne

6 228,07

H. Koszty finansowe

2 141,15

8 814,86

1 456,10

2 934,67

1 385,26

2 920,67

685,05

5 880,19

-456 126,19

109 594,04

I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy

3 377,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

-456 126,19

106 217,04
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Dane w PLN

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

584 442,00

53 224,96

584 442,00

53 224,96

584 442,00

53 224,96

108 565,50

79 000,00

79 000,00

75 000,00

29 565,50

4 000,00

29 565,50

4 000,00

29 565,50

4 000,00

108 565,50

79 000,00

3 777 001,91

1 098 500,00

1 098 500,00

677 500,00

2 678 501,91

421 000,00

3 286 689,91

421 000,00

3 286 689,91

421 000,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach
1. Kapitał podstawowy
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)

608 188,00

- pokrycia straty

593 058,00

- inne

15 130,00

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

3 777 001,91

1 098 500,00

3. Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
4. Kapitały rezerwowe
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4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
okresu
5. Wynik z lat ubiegłych

-699 275,04

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-699 275,04

-717 889,60

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

-699 275,04

-717 889,60

-699 275,04

-717 889,60

-699 275,04

-18 614,56

-699 275,04

-18 614,56

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) Zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) Zmniejszenie (z tytułu)
pokrycia strat z lat ubiegłych
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-699 275,04

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) Zwiększenie straty (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)
...
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto

-699 275,04
-456 126,19

a) zysk netto

106 217,04
106 217,04

b) strata netto

456 126,19

c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

3 429 441,22

584 442,00

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

3 429 441,22

584 442,00
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

-456 126,19

106 217,04

II. Korekty razem

-1 118 207,29

-685 566,94

1. Amortyzacja

11 057,89

8 320,26

Metoda pośrednia Dane w PLN

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2 920,67

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

-1 185 586,14

-398 675,54

-23 401,27

12 102,91

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów

81 631,23

-48 403,28

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-1 909,00

7. Zmiana stanu należności

10. Inne korekty

-261 831,96

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I±II)

-1 574 333,48

-579 349,90

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki

11 057,89

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

11 057,89

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
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a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(I–II)

-11 057,89

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

3 352 125,41

475 000,00

3 301 125,41

425 000,00

51 000,00

50 000,00

127 800,00

55 500,00

127 800,00

55 500,00

3 224 325,41

419 500,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem

1 638 934,04

-159 849,90

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

1 638 934,04

-159 849,90

18 586,99

178 436,89

1 657 521,03

18 586,99

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–
II)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO
Dane w PLN

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

-456 126,19

109 594,04

2 368,61

57,47

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:
Pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Pozostałe

2,15

Odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 21)

70,60

Niezrealizowane różnice kursowe (art. 15a ust. 3)

14,00

726,61

Reprezentacja (art. 16 ust. 1 pkt. 28)

1 569,25

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

43,47
2 920,67

Pozostałe
Naliczone odsetki (art. 16 ust. 1 pkt. 11)

2 920,67

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

75 050,00

Pozostałe
Wypłacone wynagrodzenia (art. 15 ust. 4g)

75 050,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

-453 757,58

K. Podatek dochodowy

37 522,18
3 377,00
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Tynor Joanna dnia 2021-03-24
Gwóźdź Przemysła

dnia 2021-03-24
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
Informacja dodatkowa Drago Entertainment S.A. za 2020 rok
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf
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