
Bilans

Opis

Aktywa razem

Aktywa trwale

Warto6ci niematerialne i prawne

Koszty zakoiczonych prac
rozwojowych

WartoS6 flrmy

lnne wartosci niematerialne i

prawne

Zaliczki na warto6ci niematerialne
i prawne

Rzeczowe aktywa trwale

Srodki trwale

grunty (w tym prawo u2ytkowania
wieczystego gruntu)

Rok bie2qcy Rok poprzedni

Przeksztalcone
dane por6wnawcze
za poprzedni rok
obrotowy

23669905.63

13439950.82

4726.63

4726.63

21404130.61

13463397.58

4801.62

4801.62

13458595.96

12558423.89

8626320.47

13435224.19

12530513.91

8626320.47



budynki, lokale, prawa do lokali i

obiekty in2ynierii lqdowej i wodnej

urzqdzenia techniczne i maszyny

Srodki transportu

inne Srodki trwale

Srodki trwale w budowie

Zaliczki na Srodki trwale w
budowie

Nale2noSci dlugoterminowe

Od jednostek powiqzanych

Od pozostalych jednostek, w
kt6rych jednostka posiada
zaanga2owanie w kapitale

Od pozostalych jednostek

lnwestycje dlugoterminowe

NieruchomoSci

WartoSci niematerialne i prawne

D.lugoterminowe aktywa
finansowe

w jednostkach powiqzanych

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartosciowe

- udzielone pozyczki

- inne dtugoterminowe aktywa
finansowe

w pozostalych jednostkach, w
kt6rych jednostka posiada
zaanga2ow anie w kapitale

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto6ciowe

- udzielone pozyczki

- inne dlugoterminowe aktywa
finansowe

w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto6ciowe

'1306307.84

333347.05

2251580.80

12957.75

904710.28

0.00

136931 5.64

254089.38

2298588.60

10109.80

863586.70

36585.37



- udzielone pozyczki

- inne dlugoterminowe aktywa
finansowe

lnne inwestycje dlugoterminowe

Dlu goterminowe r ozliczenia
migdzyokresowe

Aktywa z Mulu odroczonego
podatku dochodowego

lnne rozliczenia migdzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Materialy

P6lprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy i uslugi

Naleznosci kr6tkoterminowe

Nale2noSci od jednostek
powiqzanych

z tytulu dostaw i uslug, o okresie
splaty:

- do 12 miesiecy

- powy2ej 12 miesigcy

rnne

Nale2no6ci od pozostalych
jednostek, w kt6rych jednostka
posiada zaanga2owanie w
kapitale

z tytulu dostaw i uslug, o okresie
splaty:

- do 12 miesiecy

- powyzej 12 miesigcy

tnne

NaleZnoSci od pozostalych
jednostek

z tytulu doslaw i uslug, o okresie
splaty:

- do 12 miesigcy

10229954.81

268598.74

268148.74

450.00

3609414.14

3609414.14

3051954.07

7940733.03

298818.02

298818.02

0.00

3682803.47

3682803.47

3424459.96

3051954.07 3424459.96



- powyzej '12 miesigcy

z tytulu podatk6w, dotacji, cel,
ubezpieczefi spolecznych i

zdrowotnych oraz innych tytul6w
publicznoprawnych

tnne

dochodzone na drodze sqdowej

lnwestycje kr6tkoterminowe

Kr6tkoterminowe aktywa
finansowe

w jednostkach powiqzanych

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto6ciowe

- udzielone po2yczki

- inne kr6tkoterminowe aktywa
finansowe

w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto5ciowe

- udzielone poZyczki

- inne kr6tkoterminowe aktywa
finansowe

Srodki pienig2ne i inne aKywa
pieni92ne

- Srodki pienig2ne w kasie i na
rachunkach

- inne Srodki pienig2ne

- inne aktywa pienie2ne

lnne inwestycje kr6tkoterminowe

Kr6tkoterminowe rozliczenia
migdzyokresowe

Nalezne wplaty na kapital
(fundusz) podstawowy

Udziaty (akcje) wtasne

Pasyvva razem

Kapital (fundusz) wlasny

Kapital (fundusz) podstawowy

397582.00

159878.07

5836966.95

5836966.95

5836966.95

3474582.02

2362384.93

514974.98

23669905.63

17304156.85

16335000.00

75307.00

183036.51

3407214.33

3407214.33

3407214.33

2466122.70

941091 .63

551897.21

21404130.61

15366237.66

16335000.00



Kapital (fundusz) zapasowy, w
tym:

- nadwy2ka warto6ci sprzeda2Y
(wartoSci emisyjne,i) nad
wartoSciq nominalnE udzial6w
(akcji)

Kapital (fundusz) z aktualizacji
wyceny, w tym:

- z tytulu aktualizacji wartoSci
godziwej

Pozostale kapitaly (fundusze)
rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umowq
(statutem) sp6lki

- na udzialy (akcje) wlasne

Zysk (strata) z lat ubieglych

Zysk (strata) netto

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

Zobowiqzania i rezenvY na
zobowiqzania

Rezerwy na zobowiqzania

Rezenrva z tytulu odroczonego
podatku dochodowego

Rezerwa na Swiadczenia
emerytalne i podobne

- dlugoterminowa

- kr6tkoterminowa

Pozostale rczeruvy

- dtugoterminowe

- kr6tkoterminowe

Zob owiqzania dlu g oterm i n owe

Wobec jednostek powiqzanYch

Wobec pozostalych jednostek, w
kt6rych jednostka posiada
zaangazow anie w kapitale

Wobec pozostalych jednostek

3513.46

34170.53

-1006446.33

1937919.19

6365748.78

2013784.00

354825.00

1658959.00

1404405.00

254554.OO

1736'11 .65

69365.51

37683.99

-644721.89

-431089.95

6037892.95

2073454.00

425790.00

1647664.00

1464044.00

183620.00

0.00

kredyty i po2yczki

17361 1 .65 0.00



z tytulu emisji dluznych paPier6w
wartoSciowych

inne zobowiqzania finansowe

zobowiqzania wekslowe

inne

Zobowiqzania kr6tkoterminowe

Zobowiqzania wobec jednostek
powiqzanych

z tytulu dostaw i uslug, o okresie
wymagalnoSci:

- do 12 miesigcy

- powyzej 12 miesiqcy

inne

Zobowiqzania wobec pozostalych
jednostek, w kt6rych jednostka
posiada zaanga2owanie w
kapitale

z tytulu dostaw i uslug, o okresie
wymagalno6ci:

- do 12 miesiecy

- powyzej 12 miesiqcy

inne

Zob owi qzania wobec pozo stalych
jednostek

kredfi i poZyczki

z tytulu emisji dlu2nych papier6w
wartoSciowych

inne zobowiqzania finansowe

z tytulu dostaw i uslug, o okresie
wymagalnoSci:

- do 12 miesigcy

- powy2ej 12 miesiqcy

zaliczki otrzymane na dostawy i

uslugi

zobowiqzania wekslowe

z tytulu podatk6w, cel,
ubezpieczeri spolecznych i

zdrowotnych oraz innych tytul6w
publicznoprawnych

4178353.13

3878457.56

72175.87

1603672.13

0.00

3964438.95

3699s88.31

0.00

1607399.46

1607399.46

1015470.48 913255.43

1 73611 .65

1603672.13



z tytulu wynagrodzeh

inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia migdzyokresowe

Ujemna warto6d firmY

lnne rozliczenia migdzyokresowe

- dlugoterminowe

- kr6tkoterminowe

RZiS - Wariant por6wnawczy

Opis

Pzychody netto ze sprzedazy i

zr6wnaneznimi,wtym:

- od jednostek powiqzanYch

Przychody netto ze sprzeda2Y
produkt6w

Zmiana stanu produkt6w
(zwigkszenie - warto66 dodatnia,
zmniejszenie - warto66 ujemna)

Koszt wytworzenia produkt6w na
wlasne potrzeby jednostki

Pzychody netto ze sPrzeda2Y
towar6w i material6w

Koszty dzialalnoSci oPeracyjnej

Amortyzacja

Zuzycie maletial6w i energii

Usiugi obce

Podatki ioplaty, wtym:

- podatek akcyzowY

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia spoleczne i inne
Swiadczenia, w tym:

- emerytalne

Pozostale koszty rodzajowe

701919.11

485219.97

29989s.57

Rok bie2qcy Rok poprzedni

34702458.81 31979079.19

34531215.90 31405815.80

40795.12 -39945.42

68191 .43

143846.60

326'13706.83

659141.26

7372533.98

7385358.58

432619.11

13006386.10

3176473.69

1208934.59

493608.98

668241.06

510692.36

264850.64

156880.93

456327.88

32529561.89

590447.77

9040216.94

5635643.18

454825.08

12912623.17

3045027.42

1192964.'.!1

515641.93

Przeksztalcone
dane por6wnawcze
za poprzedni rok
obrotowy



WartoSd sprzedanYch towar6w i

material6w

Zysk (strata) ze sprzeda2Y (A-B)

Pozostale pzychody operacyjne

Zysk z tytulu rozchodu
niefinansowych aktyw6w trualych

Dotacje

Aktualizacja warto6ci aktyw6w
niefinansowych

lnne przychody operacyjne

Pozostale koszty operacyjne

Strata z tytulu rozchodu
niefi nansowych aktyw6w trwalych

Aktualizacja wartoSci aktYw6w
niefinansowych

lnne koszty operacyjne

Zysk (strata) z dzialalno6ci
operacyjnej (C+D-E)

Przychody finansowe

Dywidendy i udziatry w zYskach, w
tym:

Od jednostek powiqzanYch, w
tym:

- w kt6rych jednostka posiada
zaangazowanie w kaPitale

Od jednostek pozostalych, w tym:

- w kt6rych jednostka Posiada
zaangaZow anie w kapitale

Odsetki, w tym:

- od jednostek powiqzanych

Zysk z tytulu rozchodu aKyw6w
flnansowych, w tym:

- w jednostkach powiqzanYch

Aktualizacja wartosci aktyw6w
finansowych

lnne

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:

87585.'13

208875't.98

100543.24

29400.00

71143-24

105398.84

105398.84

2083896.38

9344.06

9344.06

4109.25

4109.25

335136.40

-550482.70

't 93383.82

17750.00

'175633.82

169471.29

169471.29

24s15.26

24515.26

0.04

0.04

-526570.17



- dla jednostek powiqzanYch

Strata z tytulu rozchodu aktyw6w
finansowych, w tym:

- w jednostkach powiqzanYch

Aktualizacja warto6ci aktyw6w
finansowych

lnne

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

Podatek dochodowy

Pozostale obowiqzkowe
zmniejszenia zysku (zwigkszenia
straty)

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

2089131 .19

151212.00

1937919.19

-502054.95

-70965.00

-431089.95


