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AKTYWA Śtan na PASYWA Stan na
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2A17 31 122016

880 014.38 849 933 03 Kapital (fundusz) rYłasnY 225 331 ,59 147 441 27

I
wańości nienlat€rialne
i pravne 8155.27 7 369,02 I Kapitał (fundusz) podsta}vowy 113 52Ą '60

113 52Ą 
'60

I
Koszty zakoriczonych prac
rozwojorvych

II
Kapital (fundusz) zapasowy,
w tym:

Ż \Ą artosc firnly

nadwyżka wartości sprzcdaży
(wańości em jsyjnc'j) nad
'rr'a ością nolrrinalną udziałów
(akcji)

l 1e wartości nicmalcrialDe
iprawne 8 155,27 7 369,02 III

Kapital (fundusz) z aktualizacji
wyceny, w tym:

4
Za]iczki lla wartości
nien]ateljall]e i pra\ł'nc

7 tyfułu ak!.lalizacji wartośoi
godŻiweJ

II Rzeczowc aktvwa trwałe 871 859,11 842 564,41 IV Pozostale kapitaly (fundusze)
rczerwow€' w tymi 33 956 67

Srodkitńł'ałe 660 809 11 745 514,41
lworzonc zgodnie z Lrmowrl
(statutem) spółki

a)
grunty (w tyrn prawo
użytkowania wiecŻystego gru11fu )

- na udzialy (akcjc) lvłasne

b)
budynki, 1oka1e, prawa do lokali
i obiekty inżynicrii lądorvcj
irvotluej

Ą74 5B9,16 490 356,22 Zysk (strata) z ht ubieglych

c) urządzcnia tcchniczne i maszynY 177 847 01 244 659.28 vt ZYsk (strata) nrtto 77 850.32 33 956,67

d) środki trilnsportll VII
odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość ujemna)

e) inne śro.iki tnvałe 8 372,94 10 498,51 B Zobowiązania i rezer}vy na
7obnwiźtŻ:tnie

1 762 806,04 '1 475 396,39

2 Slodki lnł'ałe w budo\ł'ie 211050.00 97 050,00 r Rezerlvy na zobowiaz:rnia 0,00 0,00

Zaliczki na ś'odki tnvałc
w budorvi.-

1

Rczcrwa z tytufu odroczonego
podatku dochodowego

III Należności długoterminowe 0,00 000 Ż
Rezer\ł'a na świadczenia
enerytalne ipodobnc 0,00 000

I OCl iednoslek pou,iąZanych - dłu{otenninowa

)
od po7ostałych jedllostek,
w których jcdnostka posiada
zaangażorvanie w kapitale

'kró1ko1elmlnowa

3 od pozostaĘch iednoStek 3 Pozosrale rezenrry 0,00 0,00

rv In}vestYcie długoterminowe 0.00 0.00 długotelnrjnowe
I Nicruchomoścj krótkotenninowe

2 \\ Jrt!ś!i niematś] io lne i prawL]ę II Zobolr,iazania dlugoterminowe 000 000

l Dhrgotcrminowc aktywa
flnansowe

0,00 0,00 l Wobec jedllostck pow1ązanycIr

a) w ]ednostkach powiązanych 0,00 0,00 2
Wobec pozostabJch jednostek,
w klórych jednoslka posiada
zaangażorvanie w kapitale

LLdzilły ltlb clc je 3 wobec pouostalych iednostek 0,00 0,00

inn< pnpierł $'LnUśeio\\ e n) krcdvtv i pożyczki

udzic1one pożyczki b)
Z tytułu elllisJi dłuznycll
papieri)w wańościowych

inne dlugoterminowe ak!ywa
c) inne 7obowixŻanie lin3nsowe ,./
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b)
w pozostałych j edno stkach'
w których jednostka posiada
zaallgażowanie w kapitale

0,00 0,00 d) TobowiaTania wekslowc

udziałY lub akcie e) lnne

inne papicry wańościowe I
Zobowiązania
krótkoterminowe

710 543,42 558 201,18

udzielone pożyczki 1
Zobowiązania wobec jednostek

powiąŻanych 0,00 0,00

innc długoterminowe aktywa
finansowe

a)
z tytułu dostaw i us]ug'
o okresic wynlagalności: 0,00 0,00

c) w pozostałyoh iednostkach o,0o 0,00 do 12 miesięcy

udziały lub akcie - powyżej 12 nliesięcy

inDę p9piery l,''Jrtościowe b) lnne

udzielone poŹyczki 2

Zobowiązania wobec
pozostałych jcdnoslek,
w których jednostka posiada
Żaangażowanie w kapitale

0,00 000

- inne długotem]inowe akt}Ąva
finansowe

a)
z tytułrr dostaw i usłx8, o okresie
wYfuagal]]ościi 0,00 0,00

4 ln ne rn$ estycie d luloter rnino\vc do l2 micsiqcy

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 powyżej l2 mjesięcy

Aktywa z tyfufu odrocŻonego
podatku dochodowego

b)

2
Innc rozliczcnia
międzyokresowe

3
Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek 670 763,53 523 474,35

B Aktywa obrotowe 1 108 123,25 772 944,63 a) kredyty i poŹycZki

r Zapasy 14113,26 26154,32 b)
z lytułx enlis ji dłużnych
papierów wa ościowych

I MateriaŁv 14113.26 26 154.32 c) innc zoborviązania finansorł e

Ż Półprodukty i produkty w toku d)
z tytułu dostaw i usfug'
o okresic wynragalności:

217 437 
'5Ą

130 252,66

3 Produkty gotowc do l2 rnicsiqcv 217 437 .54 130 252.66

1 Towarl powyżej ]2 lnjcsięc}

5 Zaliczki na dostawy i usługi e)
zaljczki otrzymane na dosta\ry
i usługi

II Nel€żności krótkoterminorve 158 984.91 115 220.13 0 zobowiazaDia \\ ekslowe

l
Należności od jcdnostek
powiązanych

0,00 0,00 c)

z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych
r zdrowotnych olaz innych
tytułów publicznoprawnych

292 366,49 232 580,05

a)
z tytufu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

o,0o 0,00 h) z tyfułu wynagrodzeń 122 781,66 127 436 58

do 12 iesięcy i) lllne 38 177.84 33 205.06

powyżcj l2 nlies]ęcy 4 Fundusze specjalne 39 779,89 34 726,83

b) lnne tv Rozliczenia mi9dZyokreŚowe 1 452 262.62 917 195,21

2

Należności od pozostalych

Jcdnostck, w których Jednostka
posiada zaangażowanie w
kapitale

0,00 0,00 I Ujemna waltość fitmy

a)
z tytułu dostarv i usług,
o okresie spłaty:

0,00 0,00 2. lnrre roziiczenia międZyoklesowe 1 052 262,62 917 195.21

do l2 miesięcy - dlup,oterminowe 677 272.04 650 109,56

'powvżei l2 nriesięcy krótkoterminowe 374 990 58 267 085,65

b) lnne

l Nalcżności od pozoStałych
jednostek 158 984,91 115 220,13

r) z tytulu dostaw i uslug,
o okresie spłaty:

134 262,83 88 674,62

- do 12 rrriesięcy 134 262,83 88 67 4.62

- powvżei l2 nriesięcy
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z tytulu |odatków. dotacji' ceł'
ubezpjeczeń społecznych
i ŻdIowotnych oraz innych
!ytułó1ł pub1icznoprawt]ych

13 285.12 9 547 ,45

189 511,35Krótkołerminowe rozliczenia
międzyokrcsowc

Należne wplał na kapitał
(fundusz) podstaworYy

AiBi(liD

Dyrektor
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(Data i podpis osoby' której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

(Data ipodpis kierownikajcdnoslki. a j eŻelj j ednos1ką
kieruj€ olgan Ńj€loosobowy' wszyśkicb członków tego organu)


