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AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAL.E (1+I1+III+IV+V) 

I. Wartosci niematerialne i prawne (I do 4) 

I. Koszty zakonczonych prac rozwojowych 

2. Wartosc firrny 

3. Inne wartosci niematerialne i prawne 

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne 

n. Rzeczowe aktywa trwale (I do 3) 

1. Srodki trwale (a-e) 

a) grunty (w tym prawo uZytkowania wieczystego gruntu) 

b) budynki, lokale i obiekty inZynierii Illdo\VCj i wodne.1 

c) urzl\dzenia techniczne i maszyny 

d) srodki transportu 

e) inne srodki trwale 

2. Srodki trwale w budowie 

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 

III. Nale:l:noSci dlugoterminowe (I do 2) 

1. Od jednostek powil\2a"ych 

2. Od pozostalych jcdnostek 

IV.lnwestycje dlugoterminowe (I do 4) 

I. Nieruchomosci 

2. Wartosci niematerialne i prawne 

3. Dlugoterrninowe aktywa linansowe (a-b) 

a) w jednostkach powillZllnych 

• udzialy lub akcje 

- inne papiery wartoscio\VC 

- udzielone pOZyczki 

- inne dlugoterrnino\VC aktywa finansowe 

b) w pozostalych jednostkach 

• udzialy lub akcje 

• inne papiery wartoscio\VC 

- udzielone pOZyczki 

• inne dlugoterrninowe aktywa finansowe 

4. lnne inwestycje dlugoterrninowe 

V. Dlugoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe (I do 2) 

I. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 

2. Inne rozliczenia mi~dzyokresowe 

Stan na koniec okresu 

poprzedniego bie~cego
(sorawo awcze"o) 

Stan na koniec okresu 
PASYWA poprzedniego bje~cego

(sorawo awcze"ol 
A. KAPITAL. (FlINDUSZ) WL.ASNY 758,92 45,96n+!!+!I!+IV+V+V!+VJI+VJ!I+IXl 
I. Kapital (fundu5z) podstawowy 4095,45 758,92 
II. Nale:ine wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna) 

III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) 

IV. Kapital (fundusz) zapasowy 

V. Kapital (fundusz) z aktuali7Jlcji wyceny 

VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe 

VII. Zysk (strata) z lat ubieglych 

VIII. Zysk (strata) netto -3336,53 -712,96 
IX. Odpisy z zysku netto w cillgu roku obrotowego 

Iwielkosc uiemnal 

- -_ ......_._ ......_



S. AKTVWA OBROTOWE (I+II+IIl+IV) 19.9 103,93 B. ZOBOWIt\ZANIA I REZ'V NA 
ZOBOWIAZANIA (1+1I+1Il+1 1150,97 57,97 

I. Zapasy (I do 5) I. Rezerwy Da zobowillzania (I do 3) 

I. Materialy I. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 

2. P61produkty i produkty w toku 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne 

3. Produkty gotowe - dlugoterminowa 

4. Towary - kr6tkoterminowa 

5. Zaliczki na dostawy 3. Pozoslale rezerwy 

II. Naletno~ci krotkoterm inowe (I do 2) 900,00 - dlugoterminowe 

I. Naleznosci od jednostek powillZanych (a-b) 900,00 - krotkoterminowe 

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty 900,00 II. ZobowillZBnia dlugoterminowe (I do 2) 

- do 12 miesi\!cy I. Wobec jednostek powi<lZOOych 

- powyzej 12 miesi\!cy 900,00 2. Wobec pozostalych jednostek (a-d) 

b) inne a) kredyty i poZyczki 

2. Nale:tnosci od pozostalych jednostek (a-d) b) z tytulu emisji dluznych papierow wartosciowych 

a) z tytulu dostaw j uslug 0 okresie splaty: c) inne zobowi!tzania finansowe 

- do 12 miesl\!cy d) inne 

- powyzej 12 miesi\!Cy tn. Zobowiltzania krotkoterminowe (I do 3) 1150,97 57,97 
b) z tytulu podatk6w, dotacji, eel, ubezpieczeil 

spolecznvch i zdrowotnych oraz innvch swiadczeil I. Wobec jednostek powillZanych (a-b) 

c) inne a) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci: 

d) dochodzone na drodze s!tdowej • do 12 miesi\!cy 

III. Inwestycje krotkoterminowe (I do 2) 1009,89 103,93 • powyzej 12 miesi\!cy 

I Krotkoterminowe aktywa finansowe (a<) 1009,89 103,93 b) inne 

a) w Jednostkach powi~zanych 2. Wobec pozostalych jednostek (a·i) 1150,97 57,97 
- udzialy lub akcje a) kredyty i pOZyczki 

• inne papiery wartosciowe b) z tytulu cmisji dluznych papierow wartosciowych 

• udzielone pozyczki c) inne zobowi~zania finansowe 

• inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe d) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnoSci: 

b) w pozostalych jednostkach • do 12 miesi~cy 

• udzialy lub akcje • powyzej 12 miesi~cy 

- inne papiery wartosciowe e) zaliczki otrzymane na dostawy 

- udzielone po:i:yc;r.ki 1') zobowi~nia wekslowe 

• inne krotkoterminowe aktywa finansowe g) z tytulu podatkow, eel, ubezpieczeil i innych swiadczeil . 

, 

i 

1 

I 

c} srodki pieni~Zne i inne aktywa pieni~zne 1009,89 103,93 h) z tytulu wynagrodzeil 

· srodki pieni,,:tne w kasie i na rachunkach 1009,89 103,93 i) inne 1150,97 57, 97 1 

• inne srodki pienil;i.ne 3. Fundusze specjalne 

• inne aktywa pieni\!:tne IV. Rozliczenia mi~dzyokresowe (I do 2) 

2. Inne inwestycje krotkoterminowe I. Ujemna wartosc tirmy 

Iy. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe 2. lone rozliczenia mi\!dzyokresowe 

- d/ugoterminowe 

· krotkoterminowe 

AKTYWA RAZEM 1909,89 103,93 PASYWA RAZEM 1909,89 103,93 
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wersja por6wnawcza wariant porownawczy 
T res C Sumy za okres 

I 
poprzedni biez/itcy (sprawozdawczy) 

A. Przychody netto ze sprzedaty i zrownane z nimi, w tym: 30,86 45,96 I 
I 

od jednostek powil\.zanych
c--.. . i 

I 

I. Przychody netto ze sprzedazy prodoktow 30,86 45,96 I 
II. Zmiana stanu produktow (zwi~kszenie • wartose dodatnia, zmniejszenie· wartose ujemna) 

I 

Ill. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 

IV. nl~.'w.. vY; netto ze_,I"~w~u~y' towarow i materialow 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 

I. Amortyzacja 

II. Zuzycie materialow i energii 

III. Us/ugi obee 

IV. Podatki i oplaty, w tym: 

• podatek akcyzowy 

V. Wynagrodzenia 

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 

VII. Pozostale koszty rodzajo"''' 

VIII. Wartose sprzedanych towarow i materialow 

C. Zysk (strata) ze sprzedaty (A-B) 

D. Pozostale przychody operacyjne 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

I. Strata ze zbyeia niefinansowych aktywow trwalyeh 

II. Aktualizaeja wartosei aktywow niefinansowyeh 

III. I nne koszty operacyjne 

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

G. Przychody finansowe 

I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 

• dla jednostek powil\.zanyeh 

II. Odsetki, w tym: 

• od jednostek powil\.zanyeh 

III. Z ysk ze ~bycia inwestycJ.i 

IV. Aktua~acja wartosei in ,,~s~.:ji 

V.lnne 
L..--. 

H. Koszty finansowe 

I. Odsetki, w tym 

· od jednostek powil\.~nych 

II. Strata ze zbyc~ inw"~tj9i 

III. Aktualizacja wartosei inwestyeji 

IV.lnne 

I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H) 

J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I- J.U) 

I. Zyski nadzwyczajne 
_. 

II. Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brutto (I± J) 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostale obowhlzkowe zmniejszenia zysku (zwifkszenia straty) 

N. Zysk (strata) netto (K  L - M) 
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126967,39 146258,92 
354,28 

-

469,00 918,30 

94226,00 114965,00 
16068,21 18837,89 
2461,34 2686,56 

13388,56 8851,17 

-126936,53 -146212,96 

123600,00 145500,00 

123600,00 145500,00 

0,00 0,00 

I 
I 

-3336,53 -712,96 J 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

I 
I- I 

-3336,53 -712,96 I 
0,00 0,00 

I 

I 

-3336,53 -712,961 

I 

-3336,53 -712,96 
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