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I Stan na
31.12.2814 31.12.2013 I s1tz2u4 2013

Aktywa trualc 78 271.40 4 477 32 KaDital. (lilndusz) wlasnv 314 811 .32 643 617.25
Wartoici Iriematerirlnc
i prqwre 0,00 0,00 I Kapital (fundusz) podstawowy 50 022,72 5A 022,72

Koszty zakoriczonych prac
rozwolowych II Nalczne wplaty nn kapital

Dodstaryowv {rvielkoid uienrna)

2 WaltoSc fir'my flI Udzialy (akcj e) wlasne
(wielko6d uiemnal

3
lnne wartosci nie$aterialne
iprawnc IV Kapital (fundusz) zrpasowy 971 783,23 s71 783,23

4
Zaliczl<i na wartoici
oielnaierialne j Dlawlte

Krpital (fundusz)
z [ktutlizacii wyceny

II Rzeczo\rye aktywa trwale 0,00 4 477 ,32 VI Pozostale l€pitaly (fundusze)
Iezel.\{owe

Srodki trwale 0,00 4 477 ,32

a)
gr-unty (w tym prawo
uzytkowania wieczystego qluntu)

b)
budynl(1, lokaic i obiel(ty
inzynierij ladowel i lvodnei VII Zysk (strata) z lat ubieglych -613 864,16 -378 188,70

c) urzqdzenia lechniczne i nraszyn\, 4 477 32 vIII Zysk (Ntrata) netto -93126.47

d) Sfodkr transpoftu Ix
Odpisy z zysku netto w cj4gu
roku obrotowego
awielkofd uiemna)

el inne sr odki trwalc B 32 383,60 1 065 234,05

2 Srodki tnvale w bndowie Rezerwv na zobowiazania 0,00 000

3
Zaliczki na (rodki trwale
w budowie 1

Rezerwa z tylu,lu odroczonego
Dodatlo dochodoweqo

III N&leZnoSci dlu goter.mirowe 78 271,40 0,00 2
Rezelwa ua Swiadczcnia
emerf,talne iDodobne

0,00 0,00

Od iednostek oowiazlnvuh - dhrsoterminowa
2 Od pozostalych jcdnostek t8 271 4A l(l otl,uterminowx
IV Inwestyci'e dlu goterminowe 0.00 0,00 3 Pozostale r-ezerwy 0.00 0,00

Nierlchonodci dhlgoteamlnow(
2 Wartosci nicmalcrialne i Drawne kr6tkotcrmirlowe

3
Dlugoterminowe aktywa
finansowe 000 000 II 0,00 0,00

n w icdnostkach powiazanyoh 000 000 Wobec jeclnostck powiazanvch
udzialy lub akcie 2 Wobcc pozosta{ych iednostek 000 000
inre Dapien, waltoSciowe a kfcdvfv rDoivczki

- udziclonc pozyczl(i b)
z tylLrll emisii dluinych
paDjer6w warto(ciowych

inne dhgotern]inowe al(tywa
llnansowg c) inne zobowi4zania fi nansowe

b) w pozostalych jednostl(aoh 0,00 0,00 d) lnltc

udzialy lub akcje tIl 32 383,60

- inne papiery warlo(ciowe Wobec jednostek powi4zanych 0,00 0,00

- r,rdzielone poiczki a)
z tytulu dostaw i ustlrg,
o okresie wvma[alnoScil 0,00 0,00

- inne dhLgolerninowe al(tywa
finansolvc do l2 miesiQcy

4 lone irwestycie dlugolornlil)owe powy2ei l2 Lrliesiccy
DlugotermiDowe rozlicz€nia
migdzyoklesowe 0,o0 ' "' ,6,oo l)J innc

1
Aktywa z tytulu odroczonego
Dodati(rl dochodowcqo

Wobec pozostatyol'l jednostek 317 719,3s

2
Inne rozliczenia
tnigdzyoklesowe. ,

a) k|edyty i pozyczki

! DruLowane pro9ramem DRLIKI GOFIN Wydawnictwa po!atkowego GoFIN , www,Dfuki,Gorn,pl



z lylrLlu closta\,v i uslug.

22 875 45

zaliczl<i ohzymane na dostawy

z tytlrlu podatl(6w, cel,
31 940 10

Nalcznodci od jeclrrostck

z tytlLllr dostaw i LLslug, o

do l2 fiiesi
747 s14,72

741 514,72

z tytulu dostaw i rLs{ug, o

747 514 72

z tytulu podalkow. dotacji, cel,
rubczpicczcrl spolecznych
i zdlorvohrych oraz innych
Swiadczcrl

1 092 401 50

j ne kridtkoterfiinowe aktywa
tl nanso\\,e

iroclki pieni(i2nc i innc aklywa
1 092 401,50

(rodki pieniq2ne w kasie i na
rachunkach

lnnc inrvestycle
l{l irtkotcrminowe

n
"o(,701(t

(Data i f(tdpis osoby, hdrej po$,ie|2ono prowrdzcnic ksittg

rachtnkou,ych)
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kieruje organ wieloosobowy, wszystkich czlonkow tego organ|)
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