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A jlkffiva tr'lvałe 145 171"44 :,,417,1609132 A I( iroitał (ilndusil właśńv: 182758.40 417 077.70

I Wartości nienraterialnę
rDrawne. , 

:

1 600100 400,00 I l(:rpi{ rl (1'uudusz) podstarvolvy 145 113,53 417 551,41

I
Koszty zakończonych prac
rozwoiowvch

lt Nalc.żllc rvpłaĘ na kapitał] ',
nodstawowv (wielkość uiemna )

2 Wartość filmy NI Urlzia11' (akcję) własne
(wicl l<riśÓ uiemriaJ']'''l'

3
Inne wartości niematet'ialnę
i orawne

1 600,00 400,00 IV Kapitał (1updusa zapas'ówy

Ą
Zaliczki na wartości
nienraterialne i orawne

v Ifupitał (fundusz) ',
ż ńktualizacii wcenV

II R2lecżo\Ye akffia Ęyałe 143 571 ,44 1',t7 
70.9.:p2 \/I

P ozostałe kapitały (funduszć)
rczerwowe. .

Srodki tlwałe 143 571,44 417 209,32

a)
grunty (rv tym prawo
użvtkorva nia wieczvste so sruntu')

b)
budynki, lokaie i obiekĘ
inżwier'ii ]adowei i wodnej

143 571,44 417 209,32 vII zyśx (sirati; i,l'1 utĘ1ycu 3 9;te:2r5 37 64Ą,Bt

--Ćl 'u za cl z.en ia reclinie zne*inr aszy-nv' WII :Zysk (śtrata)]]1ęffg;-..:.:1: _-:..-- 3W5,62 j -r-3&118;58

d) środki tl'ansportu ',D(r

odpisy ą' zyskg;nettÓ, w ciągu
roku obrotowego 

:

(ł'l'ielkość uieńna) .;' ]' ''" : , ' '

e) inne środki tl-rvałe

) Srodki trwale w budowie T RezerwY na zobowiążanla Ę00 0,00

3
Zalicz\<t na środki h-wałe
w budowie

1
Rezerwa z Ętufu odroczonego
oodalku dochodoweco

m o;oo ) Rezerwa na świadczęnia
emeltalne i oodobne

0,00 0,00

I Od iednostek oowiazanvch _ długoterminowa

?, Od lrozostafuch iednostek - kr'ótkoterminowa

TV.. Inweśtvci e dłusoterńinowe : 0;00 :0"00 J Pozostałe lezelwv 0,00 0,00

I Nieruchomości - długoterminor.ve

2 Wartości niematerialne i orawnę - krótkoterminowe

J
Długoterminorve aktywa
finar-rsowe

0,00 0,00 rtll:: .0,00 0,00

a) w iednostka'clr powiązanych 0,00 0,00 Wobec iednostek powiazanYch

_lldz'iałv lub akcie 2 Wobec oozostafu ch iednostek 0.00 0,00

- inne oaoierv wartościowe a) kredvtv i oożvczki

* udzie]one poŻyczk| b)
z tlrtu}u emisji dfużnych
papjerów wartościowYch

- inne długoterminowe alcty";1,ą

finansowe
c) i nne zobowi ązania finansowe

b) w oozostałvclr iednostkach 0.00 0,00 d) lnne

- udziały lub akcje Itnf 7obowiązania'l'|: ,,1

kótkóterminowel:
Ż712,42 5 840,4Ż

_ inne oaoierv war'tościowe I Wobec i ednostęk powiuany ch 1 008,50 3 056,94

-udzięlone poŻyczki a)
z tytuhl dostaw i usług,
o okresie wvrnasalności:

1 008,50 3 056,94

- inne długoter'nrlnowe aktywa
finansorve

_do 12rniesięcy 1 008,50 3 056.94

4 Inne inwestvc'i e dłusotermrnowe _ powyŹei 12 miesięcy

v Długotgrmin ow =e'rozlićzpnia
miedzvokresowó]', "

0,00 0,00 b) tnne

I
Aktyrł'a z tytułlr odroczonego
oodalku dochodowepo

Ż Wobec pozostaĘch jednostek 0,00 0,00

2
Irure roz]iczęnia
miedzvolo'esorve

a) kredytyi poŻyczki
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AktJ'E.a obioton'e z ty1rt1rr cnrisji tlhrżnyclr
tjr_lttltv WirtItlści

il uie z,obowiłzłtria finansowę
7- lyltllu dostaw i usług,
o okrcsie wvn:ra galności:

do 12 miesi

zaliczKr ott'zynrane na dostarvy

Zaliczki na zolrotviązania weks1owe
Z fyltllu poclatków, ceł,
tlllcz1rieczeli i jnnych świadczeń

Na]eŻności od j ednostek
z tyl Ll lu tł'ynagrodzeń

z tytułu dostarv i usług, o

- do 12 mies
_powyżej 12 miesięcy Rozliczeni{ńii{ą'okres-ó w9

Należności od pozostĄch

z lytulu dostaw i usług, o
okesie splaty:

- do 12 rni
żei 12 miesi

z tytułu podatkÓw' dotacji, ceł,
ubezpleczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
świadczeń

dochodzone na drorlze

Ił'ótkotermin owe aktywa
finansowe

- inne krótkoterminowe akfywa
finansowe

- inne krótkotęrminowę aktywa
finansowe

- środki pieniężne w kasie l na
rachunkach

lnne inivesrycje
krótkotenn'inowe

Sporządzono dnia

(imię, nazrvisko i podpis osoby, ldórej powierzono pror,vadzenie ksiąg
lachrnkowyclr - na podstawie ań' 52 ust' 2 ustawy o r-achrrnkowości)

wydamictwo Podatkorve GoF1N sp. z o.o',66-400 Gonórv WĘ., ul. owocowa 8.

kieĄe organ wieloosobowyl wszystkich człorrkórv tego orgatlr.r

- na podsta'wie art. 52 ust' 2 ustarvy o rachunkowości)
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