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A Aktvwa trwałe I 065 309.36 926 888.96 .Ą Kapitał (fundusz) wląsny 1072291.27 1 026732.51

I
Wartości niematerialne
i prawne 2 992.50 8 294,19 I Kapitał (fundusz) podstawowy 961 731,19 1 072291,27

I
Koszty zakoiczony ch prac
rozwoiowvch

II Należne wpłaty na kapitał
norlsfawowv (wielkość ui emna) *"t;€"tr

2 Wartość firmy III Udziaty (akcje) Wlasn€
(wielkoŚć uiemna)

\

J
lnne wartości niematerialne
iorawne

2992,50 I294,19 IV Kapital (fundusz) 
""p".offi"' xe \ b \

4
Za\iczki na wartości
niematerialne i prawne

V Kapital (fundusz) \
z aktualizacii wvcenv \

ł il +1l ',a!} i

[ 
'tjt* 

",---: #ńf;ą
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 062 316,86 918 594,77 \II

Pozostałe kapitały (funduszĄ
rezerwowe \ r

L--*. "-tll {J
^'? L ilri/
L)r-* t-"

Środki trwałe 1 053 644,21 908144,77 \-

a)
grunty (w tym prawo
użvtkowania wieczystego gnrntu)

b)
budynki, lokalę i obiekty
inżvnierii ladowei i wodnei

480 291,09 464 426.85 vII Zysk (strata) z lat ubiegĘch

c) srzadzenia techniczne i maszynY s17 339.84 407 387.62 vilI Zvsk (strata) netto 1 10 560.08 -45 558.76

d) środki transporfu IX
odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość uiemna)

e) inne środki trwałę 56 0'13,28 36 330,30 B Zabowiąnania i rezenvy 4a
zobowiazania 825 095,78 815882,87

2 Środki tnvałę w budowię I672,65 10 450,00 T Rezerwv na zobowiazania 0,00 0,00

t
Za|iczki na środki trwałe
w budowie

Rezerwa z Ęflłu odroczonego
oodatku dochodoweso

ilI Należności długoterminowe 0,00 0,00 2
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobnę 0,00 0,00

Od iednostek oowiazanvch - dfusoterminowa

2 od pozostałvch iednostek _ krótkoterminowa

IV Inwestvcie dłupoterminowe 0,00 0,00 J Pozostałę rezerwY 0.00 0.00

Nieruchomości _ dłusoterminowe

Wańości niematerialne i prawne krótkoterminowe

J
Długoterminowe akt1'lva
finansowę

0,00 0,00 il Zobowiązaniadługoterminowe 0,00 0,00

a) w iednostkach oowiazanvch 0,00 0,00 I Wobec iędnostek powiązanycb
_udziałv 1ub akcie 2 Wobec oozostałvch iędnostek 0,00 0,00

_ inne papiery wartościowe a) krędr4v ipoŻyczki

_ udzielone pożyczkt b)
z tyĄuŁl emisj i dłużnych
nanierów wartościowvch

- inne dfugoterminowe aktywa
finansowe

c) inne zobowiązania finansowe

b) w Dozostahch iednostkach 0,00 0,00 d) lnne

_udziały lub akcje III Zobowiązania
krótkoterminowe

633 238,88 607 872,42

_ inne oaoierv wartościowe I Wobec iednostek powiązanych 0.00 0,00

_ udzielone pożyczki a)
zĘhl'Łu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

0,00 0,00

* inne długoterminowe aktywa
finansowe

_ do 12 miesięcy

4 Inne inwesWcie długoterminowe _ powvżęi 12 miesięcy

v Dlugoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe

0,00 0,00 b) mne

I
Aktywa z tytuŁa odroczonego
oodatku dochodoweso

2 Wobec pozostaĘch jednostek 562 374,44 529 839,52

2
Inne rozliczenia
międzvokresowe (,t a) kedyty ipożyczki

(pieczęćjednostki) BILANS

sporządzony na dzień: .?1..1?,2p.1ł.I, . . .

jednostka obticzeniowa: Zł. . . .
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B Aktvwa obrotowe 832077,69 915726,42 b)
zĘtlłu emisji dłużnych
oaoierów warto ściowvch

I Zan,asy 78 711,03 68 279,32 c) inne zobowiazania finansowe

Materiały 78 711,03 68 279,32 d)
zĘhfta dostaw i usług,
o okresie wvmagalności:

164 553,77 147 437,11

2 Półnroduktv i oroduktv w toku - do 12 miesiecv 164 553.77 147 437,11

.J Produkty gotowe _ oowvżei 12 miesięcv

4 Towary e) zaliczki otrzymane na dostawy

5 Zaliczki na dostawv 0 zobowiazania wekslowe

II Należności krótkoterminowe 174 627,41 122129,44 s)
z Ęrtułu podatków, ceł,
lbęzpleczert i innvch świadczeń

246 041,78 222741,61

Należności od jednostek
oowiazanvch

0,00 0,00 h) zĘn;łu wynagrodzeń 139 822,27 141 542,17

a)
z$rłłu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

0,00 0,00 D rnne 11 956,62 18118,63

do 12 miesiecv J Funduszę sDecialne 7A 864,44 78 032,90

_ powyżej 12 miesięcy TV Rozliczenia międzyokresowe 191 856,90 208 010,45

b) mne I Uiemna wartość firmv

2
Należności od pozostĄch
iednostek

174 627,41 122129,44 Ż
Inne rozliczenia
miedzwokresowe

191 856,90 208 010,45

a)
ztytlilll dostaw i usług, o
okręsię spłatv:

72 435,94 53 003,79 _ długoterminowe

- do 12 miesięcy 72 435,94 53 003,79 _ krótkoterminowe 191 856,90 208 010,45
powyżei 12 miesięcy

b)

zt5,tułtt podatków, dotacji, ceł,
,lb ezpiec zeit społecznych
i zdrowotnych oraz innych
świadczeń

29 298,10 7 833,57

i

-_,..i

l-, :" \
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c) mne 72 893,37 61 292,08

d) dochodzone na drodze sądowei c i

IN Inwestvci e krótkoterminowe 529 104.53 598 589,86

I
Krótkoterminowe aktywa
finansowę

529104,53 598 589,86

a) w iednostkach powiązanych 0,00 0,00
ludztałv lub akcie

* inne oaoierv wartościowe
_ udzięlone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

b) w oozostałvch iednostkach 0,00 0.00

-udziab lub akcie
_ inne oaoierv wartościowe
_ udzielone oożyczkl
_ inne krótkoterminowe aktywa

finansowe

c)
środki pieniężne i inne aktywa
nienieżne

529104,53 598 589,86

_ środki pieniężre w kasie i na
rachunkach

529 104,53 598 589,86

nne środki oieniężne
nne aktvwa pieniężne

2
Inne inwestycje
krótkoterminowe

ry Krótkoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe

49 634,72 126 727,80
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Sporządzono d"i^ .7.?.,99.'.?9. .1 .5-

lwona Switkowska

!,,b

(inrię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

wydawnictwo Podatkowę coFIN sp. z o.o., 66-'ł00 Golzów WlĘ., ul. owocowa 8.

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
_ na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachuŃowości)
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