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AKTYWA zli

Lp. Wyszczegól n ien !e a ktywów
Stan akt, lWoW na:

koniec roku

obrotoweso
koniec roku

poprzed niego
1 ]L 3

Aktywa trwałe zł zl
Wartości niematerialne i prawne zł zł

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych zł zt

2. Wartosć firmy zt zł

3, Inne wartości niennaterialne l prawne zł zł

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne zl Ll

ll Rzeczowe aktywa trwałe zł zł

-l.

;>
środkitrwałe zł zł

grunty (w tym prawo wieczystego uzytkowania gruntów) zł zł

b)

budynki, lokale, obiekty inzynierii lądowej (w tym spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu)

zł zl

C urządzenia techniczne i maszyny zl -,Ll

d środki transBortu zł zł

e inwentarz zywy zł 7l

t inne środkitrwałe zł zł

2 srodkitrwate w budowie zł zl

3 zaliczki na środki trwałe w budowie zł -I

lll Na leżności długoternninowe zl 7ł

I. Nalezności od jednostek kontrotowanvch-] zł zł

2. Należności od pozostałych jed nostek 7 7

lV. l nwestycje długoterminowe Z 7

I. N ieruchomości 7 Z

5.

Wartości niematerialne i prawne z Z

Długoterminowe aktywa fina nsowe 7 Z

a) w jednostkach kontrolowanych *] zl 7

udziały lub akcje 7 7

in ne pa piery wartościowe Z Z

pozyczl<i udzielone -7 Z

inne długoterminowe aktywa f inansowe -z Z

b) w pozostałych jednostkach 7 7

udziały i akcje Z Z

in ne pa piery wartościowe Z Z

pozyczl<i udzielone Z Z

inne długoterminowe a ktywa finansowe Z Z

4. I n ne inwestycje długoterminowe Z 7

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z Z

L. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z Z

2, lnne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Z ż

B, Aktvwa obrotowe 5 985,47 zł 5 150,08 zł

Za pasy zl zl



1, 2 3

I M ate riały zl zt

2. Połprodukty i produkty w toku zł zł

3. Produkty gotowe zł zł

4" Towary zł zł

5. Zallczkl na poczet dostaw zl z|

ll NaIezności krótkoterminowe zł zl

1" Należności od jednostek kontrolowanych zl zl

a) z tvtułu dostaw i usług o okresie spłaty zl zł

do 1Z-tu miesięcy zl zł

powyzej J-2-tu miesięcy zl zł

b) in ne na lezności zł Z

2. Należności od pozostałych jednostek zl Z

a) z tytułu dostaw i usług o okresie sp]9!y zł Z

do ]-2-tu miesiqcV zł Z

powyze; 1_2-tu miesięcy zł Z

b)

z tytułu podatkow, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych

iinnych świadczeń
zł z1

c in ne na Iezności zł _7l

d nalezności dochodzone na drodze sądowej zł , L't

l nwestycje krótkoterm i nowe zł Z

1," Krotkotermi nowe a ktywa fina nsowe z|

a) w jed nostkach kontrolowanych* )
zl Z

udzlały lub akcje z1 Z

i n ne papiery wartościowe zł

pozyczki udzielone zł -,Ll

inne krótkoterminowe a ktywa finansowe zl

b) w pozostałych jed nostkach zł

udziały iakcle zl

Inne paplery wartościowe zł

pozyczkt udzielone zl zł

inne krotkoterminowe aktywa finansowe zł zł

c) środki pienięzne i inne aktywa pienięzne 5 985,47 zł 5 150,08 zł

środki pieniqżne w kasie i na rachunkach bankowych 5 985,47 zł 5 150,08 zł

lnne środki pienięzne zł

inne aktywa pienięzne zł -]-Ll

2, l n ne i nwestvcie krotkoterminowe zł zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów zł zł

suma bilansowa 5 985,47 Ll 5 ].50,0B zł

PASYWA WZllPr"

Lp. I ż 3

A, Fundusz własny 5 985,47 zł 5 150,08 zł

Fundusz statutowy 5 150,08 zł 8 513,03 zł

ll Fundusz zasobowy zł zł

lll Fundusz z aktualizacji wyceny zł z1

lV, Fundusz rezerwowy zI zł

zvsklstrata ( nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych zl ll

Vl. Zvsk/Strata (nadwyżkalniedobór) netto za rok obrotowy 835,39 zł 3 362,95 zł

w tym działalnoścł statutowej

Vll, fdpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) z1 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zł zł

zł



1 2 3

Rezerwy na zobowiązania zł zł

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-wego zł zł

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zł zl

a) długcterminowe zl zl

b) krótkote rm inowe zł zł

3. Pozostate rezerwy zł zł

a) długoterminowe zI zł

b) krótkoterminowe zl zł

Il Zobowiąza nia długoterm inowe zl zł

1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych*) _t
ll zt

2. Zobowiązania wobec pozostałych jed noste k zl zl

a kredytv j poźvczki zł zl

b zobowiązania z tytuiu dłużnych papierów warto-ściowych zł zł

C inne zobowiązania finansowe zl

d inne (pozostałe) z1

Zobowiąza nia krótkoterm i nowe zl
1. Zobowiąza n ia wobec jednostek kontrolowanych * 

) zl

a zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności zl

do 1_2-tu miesięcy zi
powyżej 12-tu miesięcy zł

b) inne zobowiązania zł

2. Zobowiązania krótl<oterminowe wobec pozostałych jednostek zI

a l<redyty i pozvczki zl

b) zobowiązania z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych zł

c) inne zobowiązania finansowe z| zł

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności zł zl

do 12-tu miesręcy zł z1

powyżej 12-tu miesięcy z| zł

e zaliczki otrzymane na poczet dostaw -I -L

f) zobowiązania wekslowe zł -]Ll

8)
zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpie-czeń i innych świadczeń zł zl

h zobowiązania z tytuiu wynagrodzeń zl

inne zobowiązania z1

3, Fundusze specjalne zl

a) Z. F,ś.S zt

b) pozostałe fundusze specjalne zI

Rozliczenia międzyokresowe zł

1. Ujemna wartość firmy zł

2^ Inne rozliczenia międzyokresowe zł

a długoterminowe zt

b) krótkoterminowe łł
suma bilansowa 5 985,47 5 150,08 zł

*) należności np, od spółkl, w której1ednostka posiada udziały

Data sporządzenia

1a.o3"2a17

Sporządziła:

Agata Palus _,

&ry'"-

źilići/,
ALTER LENART _ SEKRETARZ

btł,-ł'

Ks.Gl

,- KS y/

Y^l

NTER ZM9Ę _ ZASTĘPCA DYREKTORA


