
Bilans

Opis

;Akqrva razem

Akty*"t'*a;-

Zaliczki na warto5ci niematerialne i
prawle

Rok b ie24cy
Rok

21404130.61 21596516.22

IJ 463397.58 t3906740.61

Przeksztalcone dane
por6wnawcze za
poprzedni rok

obrotowy
rzednipop

WartoSci niematerialne i prawne 1.62 13067.22

Koszty zakofl czonych prac
rozwoj owych

WartoS6 firmy

Inne wartoSci niematerialne i praune 4801 .62 3067.22I

Rzeczowe akty'wa trwale

Srodki trwale

grunty (w tym prawo u2ytkowania
wieczystego gnmtu)

budynki, lokale, prawa do lokali i
obiek-ty inzynierii lqdowej i wodnej

13458595.96 13893673.39

1 25 58 423.89 | 30 52286.69

8626320.47 8626320.47

1369315.64 1432323.44

urz4dzenia techniczne i maszyny 254089.38 91

transportu 298588.60 2693750.88

inne irodki trwale 10109.80 4950.33

Srodki trwale w budowie 863586.70 841386.70

Zaliczki na jrodki trwale w budowie 36585.37 0.00

NaleZnoSci dtugoterminowe

Od j ednostek powiqzanych

Od pozostatych jednostek, w kt6rych
ednostka posiada zaangazowanie w

kapitale

Od pozostalych jednostek

Inwestycj e dlugoterminowe

NieruchomoSci

WartoSci niematerialne i prawne

aktyva finansowe

w j ednostkach powipanych

- udzialy tub akcje

- lnne papiery wartoSciowe

51 7

-1- udzielone poiryczki



- inne dlugoterminowe akt),wa
finansowe

w pozostalych jednostkach, w
kt6rych jednostka posiada
zaangaZowanie w kapitale

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartodciowe

udzielone poZyczki

* inne dlugoterminowe aktywa
finansowe

w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartoSciowe

- udzielone poZyczki

inne dlugoterminowe ak[.wa
finansowe

Inne inwestycj e diugoterminowe

Dlugoterminowe rozliczenta

Aktlnva z tltulu odroczonego
podatku dochodowego

Inne rozliczenia migdzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Materialy

P6lprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i uslugi

Nale2noici kr6tkoterminowe

NaleZnoSci od.jednostek
polriqzanych

z tltulu dostaw i uslug, o okresie
splaty:

do 12 miesigcy

- powy2ej 12 miesigcy

rnne

ale2no5ci od pozostalych jednostek,
w kt6rych jednostka posiada
zaangaZowanie w kapitale

7940733.03 7 68977 5.61

29881 8.02 315440.20

298818.02 315440.20

3682803.47 4352799.74



z tltulu dostaw i uslug, o okresie
splaty:

do I 2 miesigcy

- powy2ej 12 miesigcy

inne

Nale2no5ci od pozostalych jednostek 3682803.47 4352799.74

z ty'tulu dostaw i uslug, o okresie
splaty:

- do 12 miesigcy 3424459.96 81.30

- powyzej 12 miesigcy

z t)'tulu podatk6w, dotacji, cel,
ubezpieczeri spolecznych i
zdrowotnych oraz innych t5,tul6w
publicznoprawnych

rnne 183036.51 t64449.46

dochodzone na drodze s4dowej

Inwestycj e kr6tkoterminowe 3407214.33 2474960.42

Kr6tkoterminowe aktl,wa fi nansowe 340',7214.33 2474960.42

w j ednos&ach powiqzanych

- :udzialy lub akcje

inne papiery wartoSciowe

udzielone po2yczki

- inne k6tkoterminowe aktywa
finansowe

w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartoiciowe

- udzielone po2yczki

- inne k6tkoterminowe aktywa
finansowe

pienigine i inne aktyr,va
3407214.33 24'.74960.42

enl9zne

- Srodki pienig2ne w kasie i na
rachunkach

Srodki pienigzne 941091.63 148042s.06

- inne aktllva pienigZne

Inne inwestycj e kr6tkoterminowe

3424459.96 3997481.30

7s307.00 190868.98

Kr6tkoterminowe rozliczenia
migdzyokresowe

2466122.70 994535.36

551897.21 546575.25



Naleine wplaty na kapital (fundusz)
podstawowy

Udzialy (akcje) wlasne

Pasywa razem 21404130.61 21596516.22

Kapital (fundusz) wlasnl' t 5366237.66 t 57 97 327 .61

Kapital (fundusz) podstawowy 16335000.00 I 6335000.00

69365.51

(fundusz) z aktualizac ji
. w tym:

z tltufu aktualizacj i wartoSci
godziwej

Pozostale kapitaly (fundusze)
rezerwowe- w tym:

tworzone zgodnie z umow4
(statutem) sp6lki

- na udzialy (akcje) wlasne

Zysk (strata) z lat ubiegtych -644721.89 0.00

Zysk (strata) netto -43 I 089.95 -644721.89

Odpisy z zysku netto w ciqgu roku
obrotowego (wielko56 ujemna)

Zobowia?ania i rezerwy na
zobowiqzania

Rezerry na zobowipania 2073454.00 2101343.00

6037892.95 5799188.61

Rezerwa z tltulu odroczonego
podatku dochodowego

425790.00 96755.00

Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i
podobne

- dlugoterminowa

- k6tkoterminowa

Pozostaie rezerwy

- dlugoterminowe

1647664.00 r 604588.00

1464044.00 1416927.00

183620.00 I 87661.00

- k6tkoterminowe

4zania dlugoterminowe

Wobec jednostek powi4zanych

Wobec pozostalych jednostek, w
kt6rych jednostka posiada

w kapitale

Wobec pozostalych jednostek

37683.99 37683.99

Kapital (fundusz) zapasowy, w tym: 69365.51

- nadwy2ka wartoSci sprzedu;,y
(wartoSci emisyjnej) nad wartoSci4
nominaln4 udzial6w (akcji)



kredyty i pozyczki

z t1tufu emisji dluZnych papier6w
wartoSciowych

inne zobowi4zania finansowe

zobowiqzania wekslowe

lnne

Zobowi4zania kr6tkoterminowe 38.95 369784s.61

Zobowiqzania wobec jednostek
powipanych

z t)tulu dostaw i uslug, o okesie
wymagalno5ci:

- do 12 miesigcy

- powyzej 12 miesigcy

lnne

Zobowi4zania wobec pozostatych
ednostek, w kt6rych jednostka

posiada zaangalowanie w kapitale

z q.tulu dostaw i usfug, o okresie
wymagalnodci:

- do l2 miesigcy

- powy2ej 12 miesigcy

lnne

wobec pozostalych

ked)'ty i pozyczki

z tytulu emisji dluinych papier6w
wartoSciowych

inne zobowi4zania fi nansowe

z tytulu dostaw i usfug, o okesie
wymagalnoSci:

- do 12 miesigcy

- powy2ej 12 miesigcy

zaliczki otrzymane na dostawy i
uslugi

zobowi4zania wekslowe

3699588.31 3404797.77

1607399.46 581 .21

1607399.46 1382581.21

913255.43 963945.44

z tytutu wynagrodzeri

iinne

668241.06 553686.87

510692.36 504584.25

Fundusze specjalne 264850.64 293047.84



Rozliczenia mi gdzyokresowe

wartoSd firmy

Inne rozliczenia migdzyokre sowe

- dlugoterminowe

- k16tkoterminowe

RZiS - Wariant por6wnawczy

Opis

Przychody netto ze sprzedaZy i
zr6wnaneznimi,wtym:

- od jednostek powiqzanych

Rok bie24cy
Rok

popzedni

Przeksztalcone dane
por6wnawcze za

poprzedni rok obrotowy

79.19 30114433.98

Przy
prod

chody netto ze sprzedet4
ukt6w 314058 I 5.80 29447 455.77

Zmiana stanu produkt6w
(zwigkszenie - wartoSi dodatnia,
zmniejszenie - warto6i ujemna)

-55965.49-39945.42

Koszt wyworzenia produkt6w nu tS6SgO.q: 221601.24
wlasne potrzeby j ednostki

nelto ze sprueddi y
456321.88 501342.46

towar6w i material6w

korrty ariufA*,S.i .p"r""Vi"".i IXZSSAIr.Sg i067886t90

590447.77 616627.91

ZtrZycie material6w i energii 9040216.94 8972449.82

Uslugi obce 5635643.1 8 4932133.05

Podatki i oplaty, wtym: 4s4825.08 438746.93

datek akcyzowy

Wynagrodzenia 12912623.17 1 1980581.14

reczenla spoleczne I lnne
3045027.42 2888309.23

Swiadczenia, w tym:

1- emerytalne ittgzge+tt
,Pozostale koszty rodzajowe 5 15641.93

1122964.81

Wa(oS6 sprzedanych towar6w i
material6w

Zysk (strata) ze sprzedazy (A B) -550482.70 64431.92

a

188093.15

335136.40 361924.37

-5

Pozostate przychody operacyj ne 193383.82 234234.55

Zysk z qtutu rozchodu
niefinansowych akt5ry6w
trwalych

17750 00 7000.00

Amortyzacj a



Dotacj e 2376.00

Aktualizacj a warto5ci altyw6w
niefinansowych

Inne przychody operacyjne 175633.82 224858.55

Pozostatre koszty operacyjne 694 247290.31

Strata z tyhrlu rozchodu
niefi nansowych aktJ'w6w
trwalvch

Aktualizacj a wartoSci aLt]'w6w
niefinansowych

Inne koszty operacyjne t69471.29 247290.31

Zysk (strata) z dzial no!;c\
operacyjnej (C+D-E)

Przychody finansowe 245t5.26 2498r.20

Dyrridendy i udzialy w zyskach,
w tym:

Od.iednostek powiqzanych. r.r

tym:

- w kt6rych jednostka posiada
zaangaZowanie w kapitale

Od jednostek pozostalych, w tym:

w kt6rych jednostka posiada
zaangaZowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 245t5.26 24981.20

- od jednostek powi4zanych

Zysk z tylt:iu rozchodu aktyw6w
finansowych, w t1m:

- w jednostkach pou ipanl ch

Aktualizacj a wartoici aktyw6w
finansowych

Inne

Koszty finansowe 0.04 8606.41

Odsetki, w tym: 0.04 8606.41

- dla jednostek porvipanych

Strata z tytulu rozchodu aktyw6w
finansowych, w tym:

- rv jednostkach powi4zanych

Aktualizacj a wartoSci aktyw6w
finansowych

Inne

000

7t.29

-526570.t? -577487.68

t

Zysk (strata) brutto (F+G-H) -s02054.95 -s61112.89



Podatek dochodowy

Pozostale obowi4zkowe
zmniejszenia z1 sku 1zu igkszenia
stuaty)

Zysk lstrata) neno (l-J-K)

-70965.00 83609.00

-431089.95 -644721.89


