
Komunalne Przedsi€biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ul. Skladowa 7

15-399 gialystok

NIP: 542-020-65-96

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy 2018-01-01...2018-12-31

Za zgodnogC z otyginalem

tl17



xPK SP. Z O.O Sprawozdanie finansowe

I. NAGI6WEl( SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 2018-01-0r,...2018-12-31

Data sporzadzenia sprawozdanla: 2019-O3-20

Rodzaj sprawozdania: Jednostka inna (rl) - zAKRES INFORMAOI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZOANIU FINANSOWYM, O KTdRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY DI.A JEDNOSTEK INNYCH NI2 BANKI, ZAKIADY UBEZPIEC2EI{ I 2AKIADY
REASEKURAOI

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawo2danaa: lnna - Wpaowadzenie do sprawordania finansowego

- w zakresie informacji dotyczEcej podatku dochodowego: lnna (zl) - Dodatkowe informacie i obia6nienia

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

11.1. Dane idenMkuiace jednostke

Nazwa firmy: Komunalne Pnedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. , o.o.

Siedziba: woiew6dztwo podlaskie, powiat bialostocki, gmina Bialystok, miejscowoaa Bialystok

Adres: ul. Skladowa 7 15-399 Sialystok

Podstawowy przedmiot dzialalnoici jednostki: 49312,

Numer we wla(ciwym rejestrze sqdowym albo ewidencji: 0000017195

11.2. C2as trwania dzialalnoici jednostki

Czas trwania jednostki nie zostal ogranic2ony.

11.3, Wskaranie okresu obietego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01...2018-12-31

11.4. Wskazanie, ie sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne, ieieliw sklad jednostki wchodrl wewnetrrne jednostki oBanizacyjne
sporzadzajece samodzielne sprawo2dania fi nansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych lQcznych.

11.5, Zaloienie kontynuacii dzialalnogci

Sprawozdanie 2ostalo sporzEdzone przy zaloieniu kontynuowania d2ialalno!ci.

Nie istnieje okolicznoiciwskazujEce na zagroienie kontynuowania dzialalnoici.

11.5. lnformacra czy sprawozdanie finansowejest sporrqdzone po potQczeniu spdek

Sprawozdania finansowe zostalo sporzed2one za okres, w ciqgu kt6rego nie nastapilo poiqczenie sp6iek

11.7. Wska2anie zastosowanych uproszcrei prrewldzianych dla iednostek malych lub mikro

0la jednostkitypu lnna ustawa nie dopus2cza moiliwo6ci stosowania upros2czei.

11,8. Zasady (polityka) rachunkowoici

11,8.1. Om6wienie przyietych zasad (polityki) rachunkowoici, w rakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finangowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami ustawy 2 dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachu nkowoici jednostki
kontynuujacej dzialalnoai.

.lednostka sporzAdza rachunek zysk6w i strat w ukladzie por6wnawczym

W sprawozdaniu finansowym lednostka wykazuje zdar2enia gospodarcze zgodnie z ich tre6ciQ ekonomicznE

Wynik Iinansowy lednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiQgniete i przypadajace na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi
przychodami koszty zgodnie 2 zasadami memorialu, wsplmierno3ci przychod6w i kos2t6w oraz ostroinej wyceny.

2177

Przyjete pr2ez spolkq zasady rachunkowoici stosowane byly w sposob ciEgly i sa one zgodne 2 zasadami rachunkowosci stosowanymi w
poprzednim roku obrotowym.

Za zgodnoSC z orygrnater,,
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11.8.2. Metod wyceny aktyw6w i pasyw6w ltakie amortyzacii)

R2ec2owe aktywa trwale, wanolci niematerialne i prawne.

(rodki trwale oraz wartoaci niematerialne i prawne wycenia sie wedluB cen nabycia lub kos2tdw wytworzenia lub warto3cr przeszacowanej

(po akualizacji wyceny irodk6w trwaiych), pomniejszonych o odpisy amonyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytulu trwalej utraty
wartoici.

Obce (rodki trwale lub wartoici niematerialne i prawne przyjqte do uiywania na mocy umowy leasingu zalicza sie do aktywow trwalYch,
jeieli umowa spelnia warunki okreilone w Ustawie.

Srodki trwale w budowie wycenia siq w wysoko(ci og6lu koszt6w pozostajqcych w bezpoirednim zwiQzku z ich nabyciem lub

wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytulu trwalej utraty wanoSci.

W przypadku zmian technologii produkcji, pr2eznaczenia do likwidacji, wycofania 2 uiywania lub innych przyc2yn powodujQcych trwala

utratq wanolci irodka trwalego lub skladnika wartoici niematerialnych i prawnych dokonywanyjest odpis aktualizujAcy ich wartoaa w

cieiar po2ostatych koszt6w operacyjnych. Odpisy aktualizujqce dotyczQce 3rodk6w trwalych, kt6rych wycena zostala 2aktualizowana na

podstawie odrebnych przepis6W zmniejszaja odniesione na kapital z aktualizacji wyceny ro2nice spowodowane al(tuali2acJa wyceny,

ewentualna nadwyika odpisu nad r6inicami z aktualizacji wyceny zalic2ana jest do pozostatych kos2t6w operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla kt6rej dokonano odpisu z tytulu trwalej utraty warto3ci skladnik6w irodk6w trwalych oraz wartosci

niematerialnych i prawych, r6wnowanoad calolci lub odpowiedniej czqki upnednio dokonanego odpisu aktualizujEcego zwiqksza wartoia

danego skladnika aktyw6w i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostalych przychod6w operacyjnych.

Amortyzacja grodk6w trwatych nabytych przez sp6lkq dokonywana jest metoda liniowl, dla irodk6w trwalych nowo zakupionych, pny

zastosowaniu stawek amortyzacy.inych okreilonych w zaleczniku Nr 1 do Ustawy z dnia 9 czerwca 2000 (poz. 700)o zmianie ustawy o

podatku dochodowym od os6b prawnych, oraz indywidualnQ dla irodk6w trwalYch wniesionych aportem

Srodki trwale o warto3ci poczatkowej do 3 500 2l umarzane sQ jednorazowo, w nastQpnym miesiecu od daty przyjqcia do uiywania.

5p6lka stosuje nastepujace roczne stawki amortyzacy.ine dla podstawowych grup Srodk6w trwatych
- budynki, lokale iobiekty iniynierii lqdowej i wodnej 2,sy"-l00%
-urzQdzenia techniczne imaszyny l0%-1OO%

- Srodkitransportu !o%-LOO%

Roczne stawkiamorty2acyjne dla wanoici niematerialnych iprawnych sa nastepujace

autorskie prawa majatkowe, prawa pokrewne (programy komputerowe) 50%-100%

Srodkitrwale w budowie nie sE amortyzowane.
Prawa wieczystego u2ytkowania grunt6w 5p6lka nie amortyzuje.

lnwestycje

lnwestycje dlugoterminowe wycenia sie wedlug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty warto3ci

Udzielone poiyczki wykazuje siq w kwocie wymagajQcej zapiaty, z zachowaniem zasady ostroinej wyceny.

NaleinoSci wycenia siQ w kwocie wymagajacej zapiaty, z zachowaniem zasady ostroinej wyceny i wyka2uje w wanoici netto (po

pomniejszeniu o odpisy aktualizuiace).
Kwota naleino6ci nie obejmuje odsetek za zwlokq w 2aplacie.

Wartoii naleinoki podlega aktualizacji wyceny uwzglqdniajAc stopie6 prawdopodobie6stwa ich zaplaty poprzez dokonanie odpisu

aldualizujQcego. Prawdopodobieistwo zapiaty w 2018 r dla kaidego klienta byla rozpatrywana indywidualnie. Na naleino(ci przekazane

do sAdu, zasEdzone odsetki i koszty procesowe oraz nale2noSci objete ugoda 2 klientem utworzono odpis aktualizacyjny w wysoko(ci 100 %

naleinoiciza uslugi.

Zapasy

Za zgodnog6 z oryginalem
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Cena nabycia i kos2t wytworu enia arodk6w trwalych w budowie, !rodkdw trwalych oraz wartoici niematerialnych i prawnych obejmuie
r6wniei koszt obslugi zobowiE2ai zaciQgniqtych w celu ich finansowania za okres budowy, montaiu i przystosowania.

Cenq nabycia lub koszt wytworzenia irodka trwalego powiqks2aja kos2tyiego ulepszenia.

Naleino!ci

Zapasy sQ wyceniane wedlug rzeczywistych cen 2akupu i nabycia (materialy itowary)-
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W trakcie roku prowadzi siq ewidencje
- material6w w cenach nabycia,
- towar6w w cenach zakupu.

Do wyceny stanu i rozchod6w r2eczowych sktadnik6w majqtku obrotowego stosuje siQ 2asadQ pierwsze przys2lo pierws2e wyszlo ( fifo)

W przypadku, gdy zapasy utracily swoja wartola u2ytkowq, przekraczajq potrzeby Sp6lki, podlegajQ obniice cen

Aktywa pienieine

Do aktyw6w pieniqinych zalicza siq akt$ra w formie krajowych irodk6w platniczych, walut obcych i dewiz. Oo aktyw6w pieniqinych
zaliczane sq takze naliczone odsetki od altyw6w finansowych.

Aldywa finansowe platne lub wymagalne w ciqgu 3 miesiqcy od dnia ich otrzymania, t ystawienia, nabycia lub zaloienia (lokaty) zaliczane
sa do 3.odk6w pieniq2nych dla pot.zeb rachunku przeplyw6w lrodk6w pieniQ:nych

Czynne rozliczenia miedzyokresowe kos2t6w

Czynne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w dokonywane sE w odniesieniu do poniesionych kos2tow dotyczAcych przyszlych okres6w
sprawozdawczych.

Czas i spos6b ro2liczenia jest uzasadniony charakterem rozlicranych kos2t6w z zachowaniem zasady ostroinej wyceny.

Kapitaly wlasne

Rezerwy na zobowiEzania

Rezerwy na 2obowiazania wycenia siq w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto3ci

Rezerwy tworzone sa na:
- pewne lub o duiym stopniu prawdopodobieistwa przyszle zobowiQ2ania, kt6rych kwote moina w spos6b wiarygodny oszacowaa, a w
szczeg6lnoSci na straty z transakc.ii gospodarczych w toku, w tym z q ulu udzielonych gwarancji, poreczei, operacji kredytowych, skutk6w
toczQcego siq postepowania sadowego;
- nagrody jubileuszowe i odprawy emeMalne, kt6rych obowiazek wyplaty wynika z zakladowego systemu wynagradzanra.
5p6lka utwor2yla rezerwy na iwiadczenra prdcownicze.

Zobowia2ania

ZobowiQzania sA wykazywane w kwocie wymagajecej zaplaty.
zobowiAzania finansowe, kt6rych uregulowanie zgodnie 2 umowQ nastqpuje drogq wydania aktywow finansowych innych ni2 arodki
pienie2ne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane sE w wartoici godziwej.

Bierne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w

Bierne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w dokonywane sa w wysoko3ci prawdopodobnych zobowiazai przypadajAcwh na bieiacy okres
sprawozdawczy, wynikajacych w szczeg6lnosci:
- ze iwiadczed wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahent6w jednostki, gdy kwote zobowiqzania mo2na oszacowai w spos6b
wiarygodny;
- z obowiQzku wykonania, uwiazanych z bieiEca dzialalnoiciQ przysztych Swiadcze6, kt6rych kwote moina os2acowai, mimo ie data
powstania zobowiazania nie jest jeszcze znana

Czas i spos6b rozliczenia biernych rozliczei miedzyokresowych koszt6wjest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztow z zachowaniem
2asady ostrolnoici. lch odpisy nastepuja stosownie do wielkogci (wiadczei bqdi uplywu czasu w zale2noici od rodzaju pozycji.

Rozliczenia miQdzyokresowe przychod6w

Rozliczenia miedzyokresowe pr2ychod6w dokonywane sQ z zachowaniem zasady ostroinej wyceny i obejmujE w 5zczeg6lnosci:
- r6wnowa.toSi otrzymanych lub naleinych od kontrahent6w Srodk6w z tytulu iwiadczei. kt6rych wykonanie nastEpi w nastqpnych
okresach sprawozdawczych;
- (rodki pienie:ne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia !rodk6w trwalych, w tym takie Srodk6w trwatych w budowie oraz
prac rozwoiowYch, jeieli stosownie do innych ustaw nie 2wiekszaje one kapital6w wlasnych. 2aliczone do rozliczei miqd2yokresowych

7a zgocrosc, -

4/L7

Kapital zakladowy wykazywany jest w wysokoici okre(lonej w umowie 5p6lki i wpisanej w rejestrze sqdowym.
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pr2ychod6w kwoty zwiekzaje stopniowo pozostale przychody operacyjne, r6wnolegle do odpis6w amortyzacyjnych lub umorzeniowych od
irodk6w trwalych lub koszt6w prac rozwojowych sfinansowanych z tych ir6del;
- warto(a przyjetych nieodplatnie, w tym takie w drodze darowizny, (rodk6w trwatych w budowie, irodk6w trwalych oraz wartoici
niematerialnych i prawnych.

11.8.3. zasady dotyczAce ustalenia wyniku finansowego

przychody ze sprzeda2y obejmujE niewetpliwe naleine lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaiy, tj. pomniejszone o naleiny podatek od

towar6w i ustug (VAT) ujmowane w okresach kt6rego dotyc2a.

Pr2ychody ze sprzedary produkt6w, towar6w i material6w ujmuje sie w rachunku zysk6w i strat, gdy znaczace ryzyko i korzyaci wynikaiEce z

praw wlashoSci do produkt6w, towar6w i material6w przekazano nabywcy.

.lednostka prowadzi koszty w ukladzie rodzajowYm i ukladu ie kalkulacyjnym.

Koszt sprzedanych produkt6w towar6w i material6w obejmuje koszty bezpo!rednio z nimi zwiazane oraz uzasadnionq czqld koszt6w

poSrednich.

\rrynik finansowy brutto koryguiE:
- bieiace zobowie2ania z Mulu podatku dochodoweSo od os6b prawnych,

- zmiany stan6w aktyw6w oraz rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodoweSo.

BieiAce 2obowiizania z tytutu podatku dochodoweSo od os6b prawnych sQ naliczone zgodnie 2 obowiEzujQcymi przepisami podatkowymi

W zwiazku 2 przejsciowymi r6inicami miedzy wykazywanq w ksiegach rachunkowych wartolciE aktyw6w i pasyw6w a ich warto6ciq

podatkowQ oraz strata podatkowQ moiliwA do odliczenia w pnyszlosci jednostka twor2y rezerwq i ustala aktywa z q uiu odroczonego

podatku dochodowego, kt6rego jest platnikiem.
Aktywa a tl^ulu odroczonego podatku dochodowego ustala siq w wysoko(ci kwoty przewid2ianej w przyszlo3ci do odliczenia od podatku

dochodowego, w zwiqzku z ujemnymi roini.ami przejSciowymi, ktore spowodujQ w przyszloici zmniejszenie podstawY obliczenia podatku

dochodowego oraz straty podatkowej moiliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzglqdnieniu zasady ostrotnosci.

Re2erwe z t\nulu odroczonego podatku dochodowego tworzy siq w wysokoici kwoty podatku dochodowe8o, wymagajecei w przyszlo3ci

zaptaty. w zwiezku z wystepowaniem dodatnich r6inic przejgciowych, to jest 162nic, kt6re spowoduja zwiekzenie podstawy obliczenia

podatku dochodowego w przyszlo3ci.

Wysoko(i reuerwy i aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sie przy uwzglqdnieniu stawek podatku dochodowego

obowiazujEcych w roku powstania obowiazku podatkowego.

R6inica pomiedzy stanem rezerw i aktyw6w z q ulu podatku odroczonego na koniec i poczatek okresu sprawozdawczego wplywa na wYnik

finansowv, przv czym rezerwy i aktywa 2 tytulu odroczonego podatku dochodowego dotyczqce operacji rozliczanych z kapitalem wlasnym,

odnoszone sq r6wniei na kapital wlasny.

11.8.4. zasady dotyczlce sposobu sponadzenia sprawotdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporzEdzone zostalo zgodnie z ZalQcznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowoici.

Spolka sporzQdza rachunek zysk6w i strat w wariancie por6wnawczym.

Rachunek przeptyw6w pienieinych sponQdzono metodQ poJredniQ.

11.9. lntormacra ustczegd'lawiajqca zasady rachunkowo3ci, wynikaiQca z potrzeb lub specyfiki iednostki

11.9.1, Nie dotyczy

Nie dotyczy

Za zgodngi{z ory

qr
ginalem
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Na wynik fina nsowy .lednostki wplywaja ponadto:
- pozostale przychody i koszty operacyjne poirednio zwiQ2ane 2 dzialalnoiciA Jednostkiw 2akresie m.in. zysk6w i strat ze zbycia

nieJinansowych aktyw6w trwalych, aktualizacji wyceny aktyw6w nielinansowych, kar, grzywien i odszkodowai, otrrymanych lub

przekazanych darowizn,
- pr2ychody finansowe z tytulu udzial6w w zyskach, odsetek, uysk6w ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartosci inwestycji, nadwyzki

dodatnich r6inic kursowych nad uiemnymi,
- koszty linansowe z tytulu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartosci inwestycji, nadwyiki ujemnych 162nic kursowy.h nad

dodatnimi.
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It.6|LANS

Bilans na podstawie zallcznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo(ci (tekstjednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla

iednostek innych nii banki, zaklady ubezpieczei i zaklady reasekuracji.

orygriiu. -

Numer Opis Stan na 2018'12-31 Stan na 2017-12-31

37 788 815,99 38 748 208,84

22 203 260,24 23 932121,21

+Wartoici niematerialne i prawne 51414,80 51708,13

4.t.1 +(oszty zakoiczonych prac rorwojowych 0,00 0,00

4.t.2 +Wartoia firmy 0,00 0,00

4.t.3 +lnne wartolci niehatedalne i prawne 8 974,80 51708,73

+Zaliczki na warto<ci niematerialne i prawne s2 440,00 0,00

A. +Rzeczowe aktylva trwale 22 \24118,20 23 878 502,31

A.ll1 +Srodkitrwale 22 081 867,22 23 800190,71

A. .1.A +Srunty (w tym prawo uiytkowania wieczystego gruntu) 921494,24 921498,24

A. .1.B +budynki,lokale, prawa do lokali iobiekty iniynierii lQdowej iwodnej LO373194,39 10 643 716,09

A. .1.C +u12qd2enia techniczne i maszyny 937 446,42 985 204,93

A. .1.D +Srodki transportu 9 824 399,16 Ll202 201,12

A,II,1,E +inne <rodkitrwale 30 688,41 47 570,33

A. .2 +Srodki trwale w budowie 36 310,98 78 311,60

A. .3 +Zaliczki na srodkitrwale w budowie 0,00 0,00

A. l +Naleinoici dlugoterminowe 0,00 0,00

A,III,1 +Od jednostek powia2anych 0,00 0,00

A. t.2 +Od pozostatych iednostek, w kt6rych jednostka posiada zaangaiowanie w kapitale 0,00 0,00

A. t.3 +Od pozostalych jednostek 0,00 0,00

+lnwestycje dlueoterminowe 0,00 0,00

A,IV,1 +Nieruchomo<ci 0,00 0,00

A,IV,2 +WartoSci niematerialne i prawne 0,00 0,00

A,IV.3 +Dlugoterminowe altywa fi nansowe 0,00 0,00

+w jednostkach powiazanych 0,00 0,00

A.rv.3.A.1 +- udziaty lub akcje 0,00 0,00

A.tv.3.A.2 +- inne papiery wartoiciowe 0,00 0,00

A,IV.3,A.3 +- udzielone poiyczki 0,00 0,00
+- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

A,IV-3,8 +w pozostalych iednostkach, w kt6rych jednostka posiada taangaiowanie w kapitale 0,00 0,00

A.1v.3.8.1 +- udzialy lub akcje 0,00 0,00
A.tv.3.8.2 +- inne papiery wartoaciowe 0,00 0,00

A.tv.3.8.3 +- ud2ielone poiyczki 0,00 0,00
A.tv.3.8.4 +- inne aktywa finansowe 0,00 0,00
A.tv.3.c +w pozostalyah jednostkach 0,00 0,00
A.tv.3.c.1 +- udziar lub akcie 0,00 0,00
A.tv.3.c.2 +- inne papiery wartoiciowe 0,00 0,00
A.tv.3.c.3 +- udzielone poiyczki 0,00 0,00
a_tv.3.c.4 +- inne dlugoterminowe aktllva finansowe 0,00 0,00

+lnne inwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00
+Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1910,1-7

+Aktywa r tylulu odroczoneSo podatku dochodowego 0,00
+lnne rozliczenia mied?yokresowe 11 661 ,28 19LO,tl

B +Aklywa obrotowe 15 585 556,71 14 816 087,63
B,I +zapasy 1 006 569.87 752144,82
8.t.1 +Materiaiy 938 479,30 111660,21
4.1.2 +P{ilprodukty iprodukty w toku 0,00 0,00
8.t.3 +Produkty gotowe 0,00 0,00
8.1.4 68 090,s7 50 484,61
B.t.s +Zaliczki na dostawy i uslugi 0,00 0,00

Za zgodnosc
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KPK SP. Z O.O. sprawordanie f inansowe

Opis Stan na 2017-12-31

1

Stan na 2018-12-31

8. tl +Naleinoici kr6tkoterminowe

+Naleinoici od jednostek powiazanych

+2 tytulu dostaw iuslu8, o okresie splaty:

1 594 606,48 5 868 001,70

8.1r.1 0,00 0,00

0,00 0,00

+- do 12 miesiecy 0,00 0,00

8. .1.A.2 +- powyiej 12 miesiqcy 0,00 0,00

8. [.1.8 +inne 0,00 0,00

B. _2
+Naleinoiciod pozostatych jednostek, w h6rych jednostka posiada zaanSaiowanie w

kapitale

+z tytuh, dostaw i uslug, o okresie splaty:

+- do 12 miesiqcy

+- powyiej 12 miesiqcy

+inne

0,00

0,00

0,00

B. .2.A 0,00

8. .2.A.1 0,00 0,00

8. .2.A.2 0,00 0,00

8. .2. B 0,00 0,00

8. .3 +Naleino5ci od pozostatych jednostek 1 594 606,48 5 868 001,70

B.ll.3.A +2 tytulu dostaw i uslug, o okre5ie splaty: 7 152 319,05 5 234 280,41

8. .3.A.1 +- do 12 miesiQcy 7 152 319,05 5 234 280,41

8.I.3.A.2 +- powyiej 12 miesiecy 0,00 0,00

B. .3.B
+, tytulu podatkdw dotacji, cel, ubezpieczed spolec2nych i zdrowotnych oraz innych

tytul6w public2noprawnych

+inne

+dochodzone na drodre sadowej

+lnwestycje kr6tkoterminowe

293 830,28 4A1122,19

B.ll3.C MA 457 ,15 152 598,50

0,008. [.3.D 0,00

6 953 541,29 8 133 013,92B.lll

B. l.1 +l(r6tkoterminowe aktylva fi nansowe

+w jednostkach powiq2anych

6 953 541,29 8 133 013,92

0,00B.l[.1.A 0,00

8.It.1.A.1 +- udzialy lub akcje 0,00 0,00

B_flt.1.A.2

8. t.1.A.3

+- inne papiery wano<ciowe 0,00 0,00

+- udzielone poiyczki 0,00 0,o0

8. t.1.A.4 +- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

B. t.1.B +w pozostalych iednostkach 8 412,10 22 604,18

8. t.1.8.1 +- udzialy lub.kcje 0,00 0,00

8. t.1.8.2 r- inne papiery wano<ciowe 0,00 0,00

8. t.1.8.3 +- udzielone poiyczki 0,00 0,00

B. 1.1.8.4 +- inne kr6tkoterminowe aktylva finansowe a 472,10 22 604,74

B. t.1.C +(rodki pienieine i inne alc) 
^/a 

pienieine 6 945 069,19 8 110 409,14

8. t.1.C.1 +- lrodki pienieine w kasie i na rachunkach 9311r7,L4 1093 407,59

8.fit.1.C.2 +- inne irodki pienieine 6 013 952,05 7 000 000,00

8. 1.1.C.3 +- inne aktylva pieniQine 0,00 17 001,45

B. t.2 +lnne inwestycje kr6tkoterminowe 0,00 0,00

B.rv +Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 30 839,07 52 927 ,19

c +Naleine wplaty na kapital (fundusz) podstawowY 0,00 0,00

D +Uduiaty (akcie) wlasne 0,00 0,00

37 78a 816,99 38 748 208,84

+Kapital (fundus2) wlasny 25 677 390,11 26 492 406,59

+Kapitat (fundusz) podstawowy 17 s7 000,00 17 647 000,00

+Kapital (fundusz) rapasowy, w tym: I031 678,62 9 331 391,10

A.lr.1
+- nadywika wartogcisprzedaiY (wartoici emisyinej) nad wartoiciA nominalnA

udzial6w (akcji)
0,00 0,00

A.lll +Kapital (fundusz) z aktuali2acji wyceny, w tym a13121,97 aB 721,91

A. .1 +-z aktualizacjiwartoSci 0,00 0,00

+Pozostale kapitaly {fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

+- tworzone ?80dnie z um (statutem) sp6lki 0,00 0,00

A_tv.2 +na )wlasne 0,00 0,00

+zysk (strata) z lat ubiegtych 0,00 0,00

+zysk (strata) netto -815 016,42 -1299772,44

+Odpisy z zysku netto w roku obrotoweSo (wielkoia ujemna) 0,00 0,o0

B +ZobowiQzania i rezerwy na zobowiqzania 7211L 426,82 D 255 aO2,25

za rfosc z oryg,nar",,,
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Stan na 2018-12'31 Stan na 2017-12-31

8.r +Rezerwy na zobowiQ2ania

+Re2erwa z tltulu odroczonego podatku dochodowego

6 200164,59 5 915 960,80

8.t.1 ,r48 980,00 4S2156,00

8.t.2 +Re2erwa na iwiadczenia emeMalne ipodobne 5 751 784,59 5 463 204,80

B,I,2.A +- dlugoterminowa 4 a26 t 61 ,54 4 583 601,87

B,I,2.B +- krdtkoterminowa 925 017,05 879 602,93

8. t.3 +Pozostale rezerwy 0,00 0,00

B.t.3.A +- dluSoterminowe 0,00 0,00

8.1.3.8 +- kr6tkoterminowe 0,00 0,00

B.I +2obowiqzania dluSoterminowe 149 854,24 528 066,97

8. .1 +Wobec jednostek powiEzanych 0,00 0,00

B. .2
+Wobec po2ostatych jednostek, w kt6rych jednostka posiada 2aangaiowanie w

kapitale 0,00 0,00

s. [.3 +Wobea pozostalych jednostek 149 854,24 528 066,97

B.[.3.A +kredyty i poiyczki 0,00 0,00

B.I.3.B +2 Mulu emisjidtuinyah papier6w wano<ciowych 0,00 0,00

s. .3.C +inne 2obowiEzania finansowe 149 854,24 528 066,97

B.lr.3.D +zobowiAzania wekslowe 0,00 0,00

8.1t.3.E +inne 0,00 0,00

B.lll +ZobowiQ2ania krdtkoterminowe 4 971143,97 4 479 622,29

B. t.1 +ZobowiQzania wobec jednostek powiq2anych 0,00 0,00

8. t_1.A +z tytulu dostaw i uslu& o okresie wymagalnoici: o,00 0,00

8.1 .1.A.1 +- do 12 miesiQcy 0,00 0,00

8. t.1.4.2 +- powyiej 12 miesiecy 0,00 0,00

B. t.1.B +inne 0,00 0,00

8. t.2
+Zobowiq2ania wobe€ pozostalych jednostek, w kdrych jednostka posiada

zaan8a2owanie w kapitale 0,00 0,00

B.It.2.A +2tytulu doslaw iuslug, o okresie wymagalno(ci: 0,00 0,00

8. I.2.A.1 +" do 12 miesiecy 0,00 0,00

8. t.2.A.2 +- powyiej 12 miesiecy 0,00 0,00

B. t.2.B +inne 0,00 0,00

B. l.3 +ZobowiQzania wobec pozostalych jednostek 4108 662,45 4 516 35a,27

B. t.3.A +kredyty i poiyczki 0,00 0,00

B.It.3. B +2 tytulu emisji dluinych papierdw wartoiciowy€h 0,00 0,00

B. .3.C +inne zobowiqzania fi nansowe 36s 980,63 583 937,39

B. t.3.D +z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci 1772 128,32 1 550 855,71

8. .3.D.1 +- do 12 miesiecy 1772t2432 1650 855,71
8. t.3.D.2 +- powyiej 12 miesiecy 0,00 0,00

B. l.3.E +2alic2ki otrzymane na dostawy i uslugi 0,00 1111,10
B.It.3.F +2obowiqzania wekslowe 0,00 0,00

B. t.3.G
+z tytulu podatkow, cel, ubezpiec2ed spolecznych i zdrowotnych orar innych tytul6w

publicznoprawnych \ 424 6t4,52 1352 005,02

B. t.3.H +z tytulu wynagrodzei 897 023,51 785 066,00
B.Ir.3. r 248 915,47 132 383,05

B. t.4 +Fundusze specjalne 203 081,52 263 264,02

B,IV +Rozliczenia miedryokresowe 849 054,02 932 152,19

B.IV,1 +Ujemna wartosa firmy 0,00 0,00
B.IV,2 +lnne ro2liczenia miedzyokresowe 449 0u,o2 932 152,19

B.IV,2.A +- dlu8oterminowe 167 194,08 848 642,19
B,IV.2, B +- kr6tkoterminowe 81869,94 83 510,00

(P( SP. Z O.O. sprawo2danie finansowe

Za z oryginaie"'

opis
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Sprawozdanie f inansowe

IV. RACHUNEK ZYSK6W I STRAT

Rachunek zysk6w i strat w wariancje porownawczym na podstawie zalqc2nika nr 1 do Ustawy ? dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici
(tekstjednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych ni2 bankj, zaklady ubezpieczei i zaklady reasekuracji.

Opis

Pr2ychody netto ze sprredaiy i:r6wnane z nimi,w tym:

- od Jednostek powiQzanych

+Przychody netto ze spr2edaiy produktow

+Zmiana stanu produktdw (zwiqkszenie - warto(i dodatnia, 2mnniejszenie - wart066

uJemna)

+Koszt wytwor2enia produktow na wtasne potrzeby jednostki

+Pr?ychody netto ze spr2edaiV towar6w i material6w

Rosrty drialalnofu i operacyjnej

+Zurycie materialow i energii

+{Jslugiobce

+Podatki i oplaty, wtyml
podatek akcyzowy

+wynaBrod2enia

+lJbezpieczenia spoleczne i inne <wiadazenia, w tym:

emerytslne

+Pozostale kos2ty rodzaiowe

+Wanosi sp12edanych towarow r materraldw

zysk (strata) re sprredaiy (A-B)

Porostale prrychody opera€yjne

+zysk 2 tytLrlu rozchodu niefinansowych aktyw6w trwalych

+Dotacie

+Aktualizacja wanosci akiyrJvow niefinansoFych

+lnne przychody operacyjne

Porostale koszty operacyjne

+Strata z tytulu rozchodu niefinansowych aktylvow trwatych

+Aktualizacja warto(ci aktyw6w niefinansowanych

+lnne koszty operacyjne

Zysk (strata) z drialalnoici operacyjnej (C+D-E)

Przychody Iina nsowe

+Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym:

+od jednostek powiqzanych, w tyml

- w kt6rych jednostka posiada zaanga2owanie w kapitale

+od jednostek pozostalych, w tym:

- w korych jednostka posiada 2aangaiowanie w kapitale

+Odsetki, w tym:

' od jednostek PowiazanYch

+Zysk 2 tytulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tYm:

- w jednostkach powiEzanych

+Aktualizacja wartoici akty\ivdw f rnansowych

+lnne

Xos*yfinansowe

+Odsetki, wtyml
- dla jednostek powiqzanych

+Strata z tylulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym:

- w jednostach powiEzanych

+Aktualizacja wartoici aktyw6w fi nansowych

zysk (strara) brutto (f+G-H)

za okr6 2018-01-
01...2018-12-31

47 514 238,13

0,00

46169143,13

za okres 2017-01-

0L...2017 -12-31

itl069 673,82

0,00

43 449 742,89

A,III

s
s.l

B.ll

B.

B.tv

28 800,52

785 878,11

48 22t iA,L4
2 934 055,s1

14 270 110,56

5 902 303,80

825 618,43

0,00

18 535 223,92

4 450 545,38

1 677 14t,44

7017LO,68

585 549,86

-706 940,01

142387,1O

73995,71

83 088,17

0,00

285 305,22

628 154,95

0.00

0,00

628164,9s

-492 775,46

lm 316,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 316,86

0,00

0,00

0,@

0,00

0,00

25 393,42

26 393,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-818 792,42

29 393,L2

16139L,03

43 677 655,76

3 60s 169,99

L2 5't9 4A2,10

5 455 629,63

8L4 297 ,96

0,00

77 725141,56

4 263 953,01

1 623 658,5s

667 215,63

556 165,28

-1 507 981,94

507 620,53

4813,17

83 510,12

0,00

4L9 237 ,24

345 73&32

0,00

0,m

346138,32

-1147 099,73

157 866,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 856,55

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

34 831,30

34 831,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1314 064,48

-69 584,23 -170 a93,22

B.V

B.VI

G.

B.Vll

B.Vlll

c
D

D.t

D.

D.

D.tv

E

E.t

E.

E.

F

G

G.t

G.I.A

G.I. B

G. t

G,IV

6,V

H

H.t

H.lr

Za zgodnosd z oryginalem

() I

H. t

H.IV

I
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I
t(

L

Opis

Podatek dochodowy

Porost.le obowiazkorre zmniejsrenia rysku (zwiqkrenia straty)

Zysk (strata) netto (l-J-()

Za okres 2018{1-
01...2018-12-31

-1776,00

0,00

-815 016,42

7a ok 6 20l74l-
01...2017-12-31

-14 352,00

0,00

-L 299 772,48

LO/77
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KPX SP. Z O.O. Sprawozdanie finansowe

V. zESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WTASNYM

Zestawienae zmian w kapitale (funduszu) wlasnym na podstawie zalQcznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowosci
(tekt jednolity: Dz. LJ. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych ni2 banki, zaklady ubezpieczei i 2aklady reasekuracji.

Numer Opis

kpital (lundusr)wlasny na poczqtek okresu (BO)

za okres 2019-01-
01.-_2019-12-31

2a okr6 2018-01-
01...2018-12-31

I 26 492 406,59 27 792 ar9,O7

t.a +- zmiany przyietych 2asad (polityki) rach

+- korekty blqd6w

Kapital (fundusr)wlasnv na poczqtek okresu (gO). po korektach

0,00 0,00

t.b 0,00 0,00

26 492 406,59 27 792 Lr9,O7

ll.a

ll.a.1

+Kapitai (fundusz) podstawowy na poczqtek okresu 17 547 000,00 17 547 000,00

+Zmiany kapitalu (fundus2u) podstawowe8o 0,00

0,00

0,00

11.a.1.1 +zwieks2enie (z tytulu) 0,00

11.a.1.1-a +- wydania udzialdw (emisjiakcji) 0,00 0,00

11.a.1.2 -zmniejs2enie (z tytulu) 0,00 0,00

11.a.1.2.a +' umorzenia udzial6w (akcji) 0,00 0,00

ll.a.1 +Kapitat (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17 647 000,00 11 641 000,oo

[.b +Kapital (fundus2) zapasowy na poc2qtek okresu 9 331391,10 10 464 656,25

[.b.1 +Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego -t 299112,44 1133 265,15

.b.1.1 +2wiekszenie (r tytulu) 0,00 0,00

.b.1.1.a +- emisiiakcji powyiej wano<ci nomina,nej 0,00 0,00

.b.1.1.b +- podzaalu 2ysku (ustawowo) 0,00

0,00

0,00

[.b.1.1.c +- podzialu zysku (ponad wymaBanQ ustawowo minimalnq wartoSa) 0,00

r. b.1.2 -zmniejs2enie (z tytulu) 1299 712,48 1133 265,15

11.b.1.2.a +- pokrycia stratY 1299112,48 1 133 265,15

lLb.2 +Stan kapitalu (fundus2u) zapasowe8o na koniec okresu 8 031 678,62 9 331 391,10

.c
+Kapitat (fundusz)z aktuali2acjiwyceny na poc2Qtek okresu'zmiany prryiQtYch zasad

(polityki) rachunkowoici
813121,97 813 721,97

ll.c.1 +Zmiany kapitalu (fundus2u) 2 akualiza€ji wyceny 0,00 0,00

11.c.1.1 +zwiekszenie {2 tytulu) 0,00 0,00

11.c.1.2 -2mniejszenie (2 tytut!) 0,00 0,00

ll.c.1-2.a +- zbycia jrodk6w trwalych 0,00 0,00

ll.c.2 +Kapital (fundusz) z aktualizacjiwyceny na koniec okresu a73127,91 a13171,97

.d +Pozostale kapitaty (fundusze) rezerwowe na poczQtek okresu 0,00 0,00

lLd.1 +zmianypozostalych kapitalow(fundus2y) rezerwowych 0,00 0,00

I.d.1.1 (z tytutu) 0,00 0,00

[.d.1.2 -2mniejszenie (2 tytulu) 0,00 0,00

.d.2 +Pozostale kapitaty lfundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

.e +zysk (strata) z lat ubiegtych na poczEtek okresu 0,00 0,00

ll.e.1 +zysk z lat ubiegtych na poc2Qtek okresu 0,00 0,00

ll.e.1.1 +- zmiany przvjetych zasad (polityki) rachunkowoici 0,00 0,00

11.e.1.2 +- korekty bled6w 0,00 0,00

tl.e.2 +zysk a lat ubie8lych na poczQtek okresu, po korektach 0,00 0,00

11.e.2.1 +zwiqkszenie (2 t),tulu) 0,00 0,00

11.e.2.1.a +- podzialu zysku z lat ubiegtych 0,00 0,00

11.e.2.2 -zmniejszenie (z tytllu) 0,00 0,00

ll.e.3 +zy!k 2 lat ubieglych na koniec okresu 0,00 0,00

ll.e.4 +Strata z lat ubieglych na poc2Etek okresu 1299 712,48 1133 255,15

11.e.4.1 +- zmiany prryjqtych zasad (polityki) rachunkowoici 0,00 0,00

11.e.4.2 +- korekty bted6w 0,00 0,00

ll.e.5 +Strata z lat ubiegJych na pocz4tek okre!u, po korektach 1299'112,44 1 133 255,15

11.e.5.1 +zwiQkszenie (z tytulu) 0,00 0,00

11.e.5.1.a ia straty r lat ubie8tych do pokrycia 0,00 0,00

11.e.5.2 -zmnieis2enie (z tytulu) 1299 7L2,48 1 133 255,15

ll.e.6 +Strata 2 lat ubieSlych na koniec okresu 0,00 0,00

Za zgodno(C z oryginalem

17hl



KPK SP. Z O.O. Sprawozdanie f inansowe

orygjn-,-..,

Opis
Za okre! 2019-01-
01...2019-12-31

Za okres 2018-01-

01...2018-12-31

ll.e.7 +Zysk (strata) z lat ubie8tych na koniec okresu 0,00 0,00

.f -815 016,42 -7 299 712,48

[.f.1 +zysk netto 0,00 0,00

l.1.2 815 016,42 7299J12,48
.f.3 -odpisy z zysku 0,00 0,00

t Kapital (fundu52) wlasny na koniec okresu (BZ) 23 677 390,L7 26 492 406,59

Kapital (Iundusz) wlasny, po uw4lednieniu proponowaheto podzialu zysku (pokry.ia
straty) 25 677 390,17 26192 406,59

Za z
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KPK SP. Z O,O Sprawozdanie finansowe

VI. RACHUNEK PRZEPTYW6W PIENIE2NYCH

Rachunek przeplywdw pieniernych (metoda poirednia) na podstawie zalqcznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici
(tek5t jednolityi Dz. U. 2018, poz. 395 2e zm.) dla jednostek innych ni2 banki, zaklady ube2pieczei i zaklady reasekuracji.

Opis

P12eplywy 6rodk6w pienieinych r dzialalnoici opera.yjnej

+Zysk (strata)netto

+Korekty razem

+zyski (straty)2 tt'tulLi roinic kursowych

+Odsetki i udzialy w 2yskach (d!$,/idendv)

+Zysk (strata) z dziatalno<ci inwestycyjnej

+2miana stanu rezerw

+2miana stanu zapas6w

+Zmrana stanu naleinoici

+Zmiana stanu zobowiqrai kr6tkoterminowych, z wyjEtkiem poiyc2ek i kredyt6w

+Zmiana stanu ro2liczei miqdzyok.esowych

+lnne korekty

+Pr2eptywy paenieine netto z d2ialalnoaci operacyjnej (l+/ ll)

Prreptywyirodk6wpienieinych r d2ialalnoici inwestycyjnej

+zbycie wartoici niematerialnych i prawnych ora2 rzec2owych aktyw6w trwalych

+Zbycie inweslycji w nieruchomo6ci ora2 wartoaci niematerialne i prawne

+2 aktyw6w flnanso\ .ych, wtym:
+w jedno5tkach powiQzanych

+w pozostalych jednostkach

+- 2bycie aktyw6w finansolvych

+'dwidendy iudziaty w zyskach

+- splata udzielonych poiyc.ek dluSoterminowych

+- odsetki

+ inne wplywy z aktylv6w finansowych

+lnne wptywy inwesty€yjne

+Nabycie wartoici niematerialnych i prawnych ora2 12eczowych akt),w6w trwa\ch

+lnwestycie w nieruchomoici oraz wartoici niematerialne i prawne

+Na aktywa finansowe, w tym:

+w jednostkach powiqzanych

+w pozostalych iednostkach
+- nabycie aktywow flnansowych

+- udzielone poiyc2ki dlugoterminowe

+lnne wydatki inwestycyjne

+P.zeptywy pieniezne netto 2 dzialalnoici inwestycyjnei (lll)
Przeptywy irodk6w pienieinych 2 dzialalno6ci finansowej

+Wptyvly netto 2 wydania udzialow(emisji akcji)i innych inst. kapital.o.dopl.do.k.

+Kredyty i poiyczki

+Emisja dluinych papier6w warto6ciowych

+lnne wplywy finansowe

+Nabycie udzi.l6w (akcii) wlasny€h

+Dywidendy i inne wyplaty na rzec2 wla(cicieli

+lnne, nii wyplaty na r2ec2 wladcicieli, wydatki 2 tytulu podrialu 2ysku

+Splaty kredyt6w i poiyczek

+Wykup dtuinych papierdw wartoaciowych

Za okres 2019-01-
01...2019-12-31

0,00

'815 016,42

1373 231,60

2 934 055,51

0,00

-13923,44

-13 995,17

284 403,19

-244 425,05

-r 726 604,18

350078,44

-16151,16

0,00

558 215,18

0,00

111222,26

711222,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 232 664,02

! 232 664,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 115 441,76

0,00

tt4 M9,54

0,00

0,00

0,00

174 449,54

722 562,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2a okres 2018-01-

01.-.2018-12-31

0,00

-l299 712,48

lE€A 218,41

3 505 159,99

0,00

-133 035,25

-4 413,17

-135 325,39

-15 000,51

-1 656 312,48

169 027 ,29

35 528,93

0,00

564 565,93

0,(x)

4 813,11

4 813,1'l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 218,48

749 218,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-144 345,37

0,00

174 988,50

0,00

0,00

0,00

174 988,50

a42 552.98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A

A_

A. .1

A. [.2

A. .3

A. _4

A. .5

A.lr.5

A. .7

A. [.8
A.lL9

A. _10

A. t

B

8.r

8.1.1

8.1.2

8.t.3

B.I,3,A

B-I,3,8

s.t.3.8.1

8.r.3.8.2

8.t.3.8.3

8,I,3,8,4

8.1.3.8.5

8.t.4

B.ll

L [.1

B,II.2

B. .3
B. .3.A

B.lL3.B

8. .3.8.1

8.11.3.8.2

B.lL4

B. t

c

C,I

c.r.1

c.|.2

c.t.3

c.1.4

c.I
c. .1

c.ll-2

c. .3

c.lr.4

c.[.5

,nool\

tl
Za

Oryginalem
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KPK SP. Z O.O. sprawozdanie f inansowe

Opis
2a okres 2019{1-
01...2019-12-31

Za okr6 2018-01-

01...2018-12-31

c. .6 +Z tytulu innych zobowiQzai finansowych 0,00 0,00

c. .7 +Platnoici2obowiq2ari z tytulu um6w leasingu finansowe8o 695 169,49 807 821,68

c.lr.8 +Odsetki 26 393,42 34 831,30

c. .9 +lnne wydatki finansowe 0,00 0,00

c. t +Paeptywy pieniqine netto z d2ialalno(ci finansowej (Fll) -508113,37 ,657 664,48

D Prueplywy pienierne netto razem (A.lll+/-B.lll+/-C.lll) -1 165 339,95 -247 443,46

E Bilansowa lmiana stanu arodkdw pieniQtnych, w tym: -1 155 339,95 -241 443,86

- zmiana stanu irodk6w pieniQinych z tytulu r6inic kursowych 0,00 0,00

F Jrodki pieniQine na po.zEtek okresu 8 110 409,14 8 357 853,00

G Srodki pieniQine na koniec okresu (F+/-D), w tym: 5 945 069,19 8 110 409,14
- o ograniczonej moiliwojci dysponowania 0,00 0,00

Za zgodnogd z orYglnalem

74/77



KPK SP,2 O.O.

VII. DOOATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

Vll,1. Dodatkowe informacie i objainienia do bilansu XPK ra 2018 r

Dodatkowe inrormacje iobjainienia do bilansu KPK za 2018 r.

zalaczony plik: informacj_i-obiasnienia-2018.pdf

Sprawozdanie f inansowe

Za zgodn Oryginalem

15 /77
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KPl( sP. z o.o. sprawozdanie finansowe

vlll. RozLlczENrE R62NrcY PoMtEDzY PoDSTAWA oPODATKOWANIA POOATKIEM DOCHODOWYM A WyNtKtCM FTNANSOWYM

Rok bieiqcy Rok poprzedni

Opis
WartoSa lqczna

-414192,42

83 088,17

83 088,17

a 472,10

22604,18

22 604,1a

1 s56 915,80

417 137,41

394 064,16

400 770,00

46 069,65

284 579,79

3 500,00

1200,m

4 894,39

95 658,75

8t 664,21

1 990,54

0,o0

2 ryskiw
kapitalowych

Z innyth ir6del
p[ychodu

0,00

0,00

0,00

83 088,17

0,00

83 088,17

0,00

8 412,!O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 604,18

0,00

226U,78

0,00

1 556 915,80

0,00

417 131,8L

0,00

394 064,15

0,00

400 770,00

0,00

46 059,55

0,00

288 579,79

0,00

3 600,00

0,00

1 200,00

0,00

4 894,39

0,00

95 558,75

0,00

87 668,2r

0,00

7 990,54

0,00

0,00

0,00

4 842,12

warto!f lqc:na

-1 314 054,48

83 510,12

83 510,12

148 466,10

22604,14

125 851,32

29126,73

29126,'73

1 924 278.06

1!61925,25

345 340,88

385 550,00

21274,OO

3 886,93

2 001,51

2 100,00

2 249,43

24 505,19

20 940,49

0,00

3 525,30

0,00

dnosc z oryginalEm

z ryskdw
kapitatowfh

2 innych ,rddet
prry(hodr,

0,00

0,00

0,00

83 510,12

0,00

83 510,12

0,00

148 466,10

0,00

12 @4,18

0,00

125 861,32

0,00

29726,73

0,00

29126,'13

0,00

L 924 27A,06

0,00

1 161925,25

0,00

345 340,88

0,00

385 550,00

0,00

2L 224,@

0,00

3 886,93

0,00

2 001,57

0,00

2 100,00

0,00

2 249,43

0,00

24 505,79

0,00

20 980,49

0,00

0,00

0,00

3 525,30

0,00

0,00

B

zysk / strata

Przychody zwolnione z opodatkowania

dotacje
Podstawa prawna: An. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit

Przychody niepodlegajEce opodatkowania w roku
bieiQcym

c.1

c

nalic2one nieotrzymane od5etki
Podstawa prawna; An. 12 Ust.4 Pkt 2 Iit

D.

c.2
rozwiQ2anie re2erwy na iwiadc2enia pracownicze

Podstawa prawna: Art. 16 ust. 1 Pkt 27 Lit.

Przychody pod,egajqce opodatkowania w roku bieiAcym,
ujete w latach ubieg\ch

D.1
otrzymane odsetki, zarachowane roku ubieSaym
Podstawa prawna: Art. 12 Ust.4 Pkt 2 Lit.

Kos2ty niestanowiEce kos2t6w uzyskania przychod6wE

amort\r:acja irodk6w trwalych obietych
dofinansowaniem
Podstawa prawna:An. 16 Ust- 1 Pkt 48 Lit

amonyzacja <rodk6w trwatych w leasinSu
Podstawa p6wna:Art. 15a-m Ust. Pkt Lit

odpis na PFRON

Podstawa prawna: An. 16 Ust. 1 Pkt 35 Lit

ods2kodowania
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 22 Lit

pozostale koszty
Podstawa prawna: Art. 15l.rst. 1 Pkt Lit.

Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychod6w

rezerwy na lwiadc2enia pracownic?e
Podstawa prawna: Art. 16 ust. 1 Pkt 27 Lit

Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 37 tit

skladkiczlonkowskie
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 14 Lit

nieoplacony ZIJS

Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Ph 57 Lit. a

niewyplacone wynagrodzenia i ekwiwalenty
Podstawa prawna; Art. 15 Ust. 1 Pkt 57 Lit.

odpis aktualizujQcy wart04i nale:no<ci
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 25a Lit

G 4 842,12

la zgo

C}
76/77

8.1.

F.1.

F.2.

F.3.

8 412,70

l(oszty uznawane za koszty uzyskania przychod6w ujete w
latach ubieSlych

0,00

E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

E.5.

E.5.

E.7.

E.8.

F.



i
t(P(sP. zo.o.

Numer

6.1

H.

Rok bleAcy Rok poprrcdnl

opts wanota hczna

4 842,72

63 814,43

3 s93,01

@ 22r,4?

695 169,49

0,00

z 4rldv
L.plt lotxydt

z lnttydr rn6del
prrychodu

0,m

4e42;t7

0,m

53 814,43

0,m
3 s93,01

0,m

@227,42

0,00

695169,'49

0,o
596159,49

0,m
0,m

o,00

o,@

W..tolt lQctn!

807 821,68

-375 351,80

0,00

Data i podpis

Z.tl.b,n
l(.pll.louldr

z l'rltdr r.6dcl
grtydoe,

o,m

0.00

o(x)
0,m

o,m
0,00

0,m

0,m

0,o
807 821,6t

0,(n

8O7 821,5E

0,m

0,m

0,(I)

0,(I)

H.1.

H.2.

uprandopodobnienie nal€ino&i
Podstawa prawna: Art, 15 Ust.2a Pkt tit.

Strdta z lat ubieBtYch

1/2 str.ty ,a 2016 r.

!2 st aly.a ZOIT r

hne rrnlany podstswY opod.tlowanh

raty Lpttalovre Itodt6w rini/d! w lcaslngu

Podstawa prawna: Art. 17b UsL I Pkt Lit'

Pod$awa opodatl@$ania poditkiem dodlodowym

Podatek dochodotty

Osoba, kt6rej Powienono I\ ICEPR
ksiqg rachunl@wYch

TEGOwY

tutst i r, lt 1l

Data I podpls

0,m

0m

0,m

0,o

807 821,68
t.

t.1.

(.

0,00

I f)

\wlntkiuu*z

sz
r [ll

,7))r,,1,

lai, ' jkowski

DU
So : oi.

7a zgodnosd z oryglnalem

e {>

@ enova365 2019, 15.3.6983 sn:48830004
L7lL7

sprawotdanle flnansowe

696 169,49


