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31 12 2018
jednastka obliczeniowa: Zł
'

AKTYWA
A
I

Aktl'ws 1.*ut.
Wartościniematcrialne

'

1 573 140.43

880 014,38

A

I{anitał {fundusz) łvł*snv

' Stan na
31 122017
.12.2018
225 331 ,59
472 729.08

6 265,27

B 155,27

I

Kapitał {fumdusz) podstawowy

113 524,60

St*n na
31 1?,?O18
31 122017

i prarvne

Koszty zakoriczonych prac
rozwojowych

tr}ASY}Ą/A

It

31

113 524.60

Kapitał (fulldusz] z*pasowy?
w

tlr6s1'

nadwyŻkil r.vartośi:i sprzedaŻy
(r'var'tośr:i errri sy.j rrcj ) nad
rvartością nornirta'ltią trdziałów

1Vartośćiirnry

(akcii)
lnlie rvartości niematerialne
i priłwne

l
4

il

I

155,27

trr

z tvrułu łktLraiizar:.1i lvartoŚcl

niemateriaLie i prawne

goclzirve.-i

l{.zccztłlve

łktywa trwałe

1

566 875,16

871 859,11

841 070,16

660 809,11

IV

_

i*ytko."vania wieczystego gruntu)

d)

rtrząrlzenia techniczne i maszyny

Ł:

rra

JJ 95b

b//

udziały (akcje) ''vłasrre

474 589,16

\/

Z"vsk {strxta} z lat ubiegłycłl

375 438,49

177 847 01

vl

Zysk (strtta} nettłi

VTI

Gtlpisv z z-vsktt netto w ciągu
rokłr obrotowegc

śrot1ki transportu

111 806,99

Z Lllnową

459 384,30

i rvodnej
c)

re;łĆrwolve, 1ir t}'i$:
{stanltenl) sptiłk

gn-lnty (w tym prawo

i,'t'iekly inżyilierii lądorvej

P*zcstiłłe lłapitalv {fhnrlusze)
1worzłllre zgtldn

budynki, lokale. prawa do lokali
h)

Kxpitał (fundusz) z nktualizacji
lv}/ccłly' w tym:

Z;r1iczki rra waltości

;$rodki trwałc
a)

6 265,27

15 400.00

231 997,49

77 850.32

2 599 734,30

1 762 806,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

(wie}l<oóć u.iemna}
*)
L

I
t{n

inrlc środki trwałe
Sr'orlkl ttwałe w hut1clwic

Zalic'zki

8 372.94

B

725 805,00

21'l 050,00

t

l{.ezł:tr.r';l Z tvlułl"l orlroczcluego

0,00

0,00

- dłtt{tltri'lltiit,.)rr'ł

cinostek porvi;lzanycir

rv ktÓrycli

il tiochiłd<l."ł'ego

l{ezerrve tla śr.vtar1czctlta
on]elyta] lle i 1rodotlnł:

2

od pozostałych jednostek'
7-

zrr!tnrr iaz:r nia

po{la(](

ltila!eżności długoterminolve
je

Zołrorviązałlia i neaerlvy na
Rr:zł:rwv n:l zołrowinznnia

rra śl"odki trwałe

w budorvie

Oil

I

6 247,37

_

jcdnostka posiada

kt'ót]* otot'nr

1

llorvl

zaangazorvanie rv kapitale
J

O<1

ttr/
I

T
3

ri)

pozostałych jednostek

Enrvestvcje długotermiIrowe

0,00

0.00

Nielrrcholrrości
\Vanuści lli*lllatet'ialtte i prarvlte
Diu goteriliirowe aktywa
tln:r.nsowe
rv'j

ei1nostkaclr powiązarrych

ułiziałylub akcie

-

Pozcls1ałe IeŻenVv

)

-

fi

Zobtllviązanili dlugrrtermincłve

i

Wobec jednosii:k porviilza.nych

0,00

0,00

Ż

Wobcc 1-lozostałvch jer1rroste k,
w ktrirrył1r .j edlłostl<ił posiada
zaangażov"'an ie rł, kapitale

J

Wobec pozostalyclr jcclnostck

ltiiziclonc poŻyczki

b)

)fli!-,'

nnilrorvę

0,00

a)

inło r1ługoternlinowe aktyrva

kr"ótkote

0,00

m1le paplery lvartosclowe

iililnsowe

dług<ltclnlinorve

c)

kredvty i poŹyczki
z l-vi'ułu clll

ill j i łlłr'rż'n;vch
papicró,'v,.vlr1ośc i cllł'v c} l

inne zobot,iqzania

tlnlilsowe

w pozostałych jednostkaclr,
w których jedrrostka posiada
zaalrgaŹowanie w kapitale

Lr)

- irdziałv lub

0.00

0,00

e1)

zoborviqzanin B ckslori

r)

1tiile

akc

inrlc płap|ę1y wartościowe

TII

pi:wiązanyclr

dłłgoterminowe aktywa

a)

finansowe
c)

Zoborviąz*llia
krńtknternrinorve
Zobcwiązania wobec .jednostek

udzielone pozyczki
irlrl o

e

w pozostałych jednostkach

0,00

z tytriłu dostaw i łtslłlg,
o ckresie lvynlagalnilści

-do l2

0,00

903 989,36

710 543,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

856 253,25

670 763,53

192 034,66

217 437,5Ą

192 034,66

217 437.54

290 513,80

292 366 49

'r37 605,64

122 781 .66

236 099,'15

38 177,84

47 736.11

39 779,89

:

rnir'siec1'

pow-vŹej 12 rrriesięcy

udziały hlb akcje
inrrę papiery waftościowe

b)

Ill

ne

Ztlbcwi ązarlia r,ł'cbcc
riclziclotic poŹ5lczki

I

rirne

dłlrgotelrlinowe akt1,lva

a)

ijllalrsowę

{nrre irtlvestYcie

0,00

miedzvckresorve

rve

llrllę tczliczetliił
nliędzyokrcsowe

B

..tk{vłva łlłlrotowe

I

Zapiłs1'

1

lvlatcriaĘ

2

Półpioilukty i plodrrkty w toku
produkt.,, p.oto!ve

Ą

To!vrtrv

5

Z-tl.\i,łl'k.j na

łl

h* a

l"ia1ęŹnł,.ściod jodnostck

powią:,:anych

,: )

Ż t-vtliłrj dostarv i rr-sług.

o okrcsic spłaty:

co

1

499 322.95

1 108 123,25

a)

3 368,27

14 113,26

b)

t4 tt-1 to

c)
(rJ

)

al

e)

384 559,12
0,00

0,00

g)

0,00

0,00

h)

12 nllesięcy

0,00

0,00

z 1yiułu doslarv i usług,
o tlkresie spłaty:

0,00

0,00

l2 lriiesięcy

r)

384 559,12

158 984,91

z tytulu riostaw i usł'rg,
o okl'esie spła't5,:

157 624,67

134 262 83

-

157 624,67

1?!?9}ś3

clo 12 uricsi'

płwYŹi:j 12 nlicsięc
_-}::ł1^}.i!J_]

z tiltułu eruis.ji rilłrżnvch
ap

p

ier'órv'łaltośc i o rt' }'cl-i

t-tt-tc

zobowiazania {inansorł,ę

Z tyf1i|p ł1ostalv i usług,
r:

olilesie'rłryrrragalilości

:

z'a1i c

z'ki

0

lrz)-InŹll 0
!

t l

ł

cl

o

stirwy

i usłrigi
ZoboWiąZania weks1orłlc
u'nczp i c'cz*/t .tpołłczIrych
i zł'lt-o',liotlrvch lrt'az itrtryclr
trvtułarv ptti-.l lczriopi'arvn1rch

z

f-vtrl

łu rł1,nagroijzen

Ftllrrluszę specjaille

li.ozliczeni* nliqriavokresorve

052 262.62

1 695 744,9Ą

1

ntię rozliczel:ia nriędzyokresowe

1 695 744,9Ą

1 052 262,62

-- dłt.t1l,otol"tłinowc

1

296 865 53

677 272 04

398 879,41

374 990,58

Uj cnina rł'artośćłir'nr;l

1

krótkote rrllitlł:we

tilue

crinostck

kredyty i poŹyi:zki

r)
Ą

IV

'.J;ilL:/ll{lici oJ poztlstałyclL

k

z tvtułu podatkóiv, ccl,

Nal"'żnościod pozostałych
jerlnostek, rv ktrirycir jednostka
posiaila zaanilazowanie w
kapitale

j

ł

158 984,91

po'wyżej l2 miesięcy
L))

yc lr .i crln o ste

2 rlliesięcr'
pclrvyzcj i "7" niiesięc1'

1nllc

<1o

ł

do

powyzej i2 nicsięcy
i:)

irlte

pc-lzosta

dostawy i usłu,gi

ościkró tkotermi nolve

dłl 12 irricsięcy

Zo]:ou'i ązail ia'"vobeł:

3 368,27

-l

!eżn

h)

go

Ż

iv-vtnagtrlności:

- }-'ow;iżej l2 miestę:cy

0,00

Aktyly3 z tytułu odroczonego
pcrla tku riochodo

z tytułu dostaw i Ush]g, 0 okresie
_

długotenrrilrolve

Dłu goterłrlinolve ro'licueilie

V

pozostabrclr jed1iostek,
w ktćlrych jedrrostkl lroSiada
ziraltgaż-owallie w klpi ttlc

2

podatków, dotacji' ceł,
ubezpieczeti społecznych
i zdrowotnych oraz innych
tytirłów publicznoprawnych
Ż tytułu

177 640,29

13 285,12

11 436,96

dochoclzone na drodze
I

nwestvcie krótkotermirrowe

I(rótko ternrino',ve aktyrva

tlnansolvę

'1

090 318,96

'1

090 318,96

832 572.68

w ierinostkach powiązanych
rrrlziaŁv irrb akc

inne papiery wartościowe
inr-re

krótkoterrninowe akt}'r'va

llnałsowe
rv pozostałych jednostkach

- ułlziałviuir akc

_ itrtle tlaoierv wartościowe
_

udzielone pożyczkl
inrrę kr'ótkotenninowe aktyrva

łln:łnsorve

środki picniężne i inne aktywa
lriężne

pie

* środki pieniężrre w kasię t na

rachunkach

1 090 318,96
1

090 318.96

inne śr'odkrpie

inne inwestycje
króikoternrinorve

Krótkoterminowe

rozliczenia

nriędzyokresowe

102 452.40

Należne rvpłatv na kapitał
1flÓlt! usz)

podstawowy

{Jt'lzi*łv (akcj e} własne

AiBiciD)

1 9BB 137.63

p.ĄsYwA razeń

'1

{sunrxpoz.AiB

9BB '137,63

Dyrektor

19 a6,ł,eĄaj
(Data i podpis osoby" której powierzono plowadzenie ksiąg
rachunkolvvch)

kieruje organ rvieIoosobowy, wszystkich członkórr' tego txganu)

