
Sto\\ ar /\ \ /ell i t, llorl zicórr i l'rzl,iaciół
[)lieci \ itrr irlłlnrr ch i SIatlorridząclch

-.TECZA"
O2-32l \Nartzaw'a, ul- Kopińska 6/10

...............lęl.iia:.?.22. 9?.!,!...
(pieczęć jednostki)

sporządzony na
BILAl\s

dzień: 31 1?.?919.r.
jednostka obliczeniowa : Zł

AKTY\YA Stfin na: PAsYlvA §tan na
31.12,2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

A Aktyrra trwale 697 054.88 609 324,73 A Kapitał (fundusz) rvłasny -25 646,01 203 030,46

I
\\'artości nienlaterialne
i prarlne 0,00 1 006,37 I Kapitał (lhndusz) podstalvolvy 140 265,12 140 265,12

l
Kosztr zakończonych prac
ro zil,c1 or,1,1,c h

u I(apital (fundusz) zapa§owy,
w tYrn:

ż \\'artośc l'irnrv

nadwyżka wartości sprzedaży
(wartości ernisy^jnej) nad
waftością tlonlinalllą Lrdziałów
(akcj i)

inne rvat,tości tlienlateria]ne
i prlwile 0,00 1 006,37 IIl Kapitnł (furrdusz) z aktualizacji

wyceny, 11, tym:

4
zaliczki tra wirrtości
liićlnaferialnc i prawrlc

- z tytułu aktualizacii rvartoścl
godziwej

ll Rzeczolve 1rktywa tr\yale 697 054,88 608 31 B,36 IV Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwoE,e, lV tynr:

1 Sl"oc,ikl trt,ał* 697 054,88 608 318,36 - tworzone zgodnie z Lltllo\\,ą
(statuteln) spółki

a)
grunty (w tym prawo
uzytkowania wieczystego gruntu) - na udziały (akcje) lvlasne

b)

budynki, lokale, prarva do lokali
i obiekty inźynierii lądowej
i wodnej

386 828,39 211 451 ,21 V Zysk (strata) z lat ubiegłych 62 765,34 267 338,95

c) liI,zlldzer,iir techrliczne i lnaszvtrY 307 927,64 392 618,90 VI Zvsk (strata) netto -228 676,47 -204 573,61

d) srodki transpilrtu 2 298.85 4 248,25 vil
Odpisy z zy§ku netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość ujernna)

e) innt: śi,odki n łałe B Zolrorviązanił i rezerwy na
zobolviązania

1 465 540,66 1 4B9 742,45

2 SlłCki trr aie ił,bLldorr,ie I Rezerwv na zotlołl iazania 0,00 0,00

_1

'zaltczki na środki trwałe
w budowie

1
Rezerrł,a z 1},tułri odroczoncgcl
podatku doclrodorveg.l

lll Należności dlugoternrinorr e 0,00 0,00 ) Rezerrva rla śrr iadczenia
elnerl,talne i podobne 0,00 0,00

1 Od .jcdnclstek porviązanych dłtrgolernlirloil a

Ocl pozo_qtałv ch j edni_.stek.

r,v kttiryt:lr j cdlrostkii posia.la
zaltlrqaźolvallie u, kapitalc

- kl-ćltkotel-nlirrorva

Oci pr:zostłłyclr 
.j 
ednostr.k 'ozilsttr]c l,cźt]rwv 0,00 0,00

IV l nrvestyc ic dlugotcrminowe 0,00 0,00 rl łu goteI,t n itlorve

l N ieriicirotritlścl krtitkclte ll,n l trowe
} WarLośc i nietni]tefial lle i pr;iwne II Zoborviązania dłuEotcrminowe 55 121 ,2a 89 000,80

-)
Dht;lo terlrrinorve aktywa
llnatlstlrve

0,00 0.00 1 Wobec.jerinostek porviązanych

a) rł jednostkarli powi ązarrych 0,00 0.00 2
Wobec pozostałych jednostek,
rv ktorych jedllostkr porilds
zaangażowanic rv kapitale

udziały lLrb akcje Wobec: pozostałvch jtldnostck 55 121,20 89 000,80

1nnl pai111e}J \\łf roSC lL\\,\,e l) kledvtv i rlożvczki 55 121,2a 89 000,B0

ii.izie]olle pozl,czk i b)
z tynlłlr elnisji dłuźnych
papi erórv ru"rro6. 1 6, rr1,,c h

- innc dłirgotelminorł,e aktywa
iltl alrsolve

c) nne zobowiązania fi ttansowe

ry,- {,a
Ą
r

DrUkowane programem DRUKI GoFIN WydaWnlctwa Podatkowego GoFiN - www"Druki.Gofin.p|

)

_]

J



b)

\\, po ZostaŁ.v"ch j ednostkach,
rv ktorvch jednostka posiada
zaangażow anie w kapi tale

0.00 0,00 d) zobor.vi ązarria rł,cks l orvc

...j,:ill}r iLrb akcie lnne

innc papie11, wartościOwe III
Zobowiązania
krótkoterminolve

471625,56 333 599,50

- udzielonc pożyczki l
Zobowiązarlia wobec jednostek
powiązanych 0,00 0,00

- irllle clłlt goterttrinorł,c aktl,rva
[l i lansolve

a)
z §4ułu <lostalv i usług"
o okresie rł,yrrlagalności :

0,00 0,00

c) r,t, pilzostałych.jednostkach 0,00 0,00 do 12 nriesigcy

Lrtlziały lLlb akcje powyżei l2 lniesięcy

1111ę papiery lvartościorr c b) nne

udzielone pożyczki ż

zobor,viazania rvobec
pozostałl,cil 

.j ednostek,
w których,icdnostka posiada
zaangażolvallie w kapitalc

0,00 0,00

:: :: .:l ._-. ] ] i _' 1\:'. ,\:i
,], .l -., . .

a)
z tytulu d.istllu i u:ltlr. o tlkrcric
wyrnagainości:

0,00 0,00

/+ ]:,l . ::',,, ;:., -, ._:l-.:,_,i:ill'll]'Ll.)\\ś c]o l2 llliesiecv

\, Długoterminowe rozliczenia
międryokresowe

0,00 0,00 pou,vżej l 2 nriesięcv

Aktyrva z tyfufu odroczonego
podatku dochodowego

b) lnlle

Inne rozliczenia
międzyokresowe

3
Zobor,viązallia wobcc
pozostałych j edrrostck

117 587,66 124 765,84

B Ąkt\ \1 n obroto}ve 742 839,77 1 0B3 44B.18 a) kredyty i pożl,czki 23 439,60 12 999,60

I Zapas,r, 5 660,11 4 678,29 b)
z tytułu errrisji dfuźnych
papierów wartośorolv1,olr

l Matcriały 5 660,1 1 4 678,2s c) inne zoborviązanił fi nansorve

PriŁpi:odukty i pro<1rikty rł, toktr d)
z lytrrłu cltlstaw i trshrg.

o ol<resie rłl,rnagalności :
39 045.72 B0 428,72

3 Pfodtlkt.Y- _qOtoWe -do l2 nliesięcy 39 045,72 80 428,72

4 Tołvary porvvżej 12 miesięc1,

5 Zaliczki na dostawy i usługr e)
zaliczki otrzymane na dostar.v_./

i llsługi

lI x rrleżnąrści krótktlternti nou e 224 494 98 221 2a7 ,71 r] zobori,iazatliil rł eks]orl e

l
Należności od jednostek
powiązanych

0,00 0,00 g)

z tvtułu poCatkorr,. ceł.
ubezpieczeń społeczn;,,ch
l zdrorvotrryclr oraz ittnyc1-1

tytułów publicznr:prawnyclr

3 128.01 4 485,84

a)
l tytułu dr:slaw l usłrrtrl.

o ckrc_sic spłatv.
0,00 0,00 h) z tlrtułu rryna groclzeri 22 352,91 ,l3 004,08

-clo 12 rniesięcl, i) 1nl]e 29 621,42 13 847,60

powyżq l2 rrriesięcl1, 4 FundLtsze specjalnc. 354 037,90 20B B33,66

b) iililc IV Rozliczenia nriędzyokrestlrve 938 793,90 1 06v 142,15

2

Nil]eźnoścj od pozostałvch

1ednostek. rł, kttirych jcdnostka
ptls i ałla zaiiIrgazcllvan i e rt,
J<r1l l lr le

0,00 0,00 l U jernrra wartość llrllry

a)
z tl"tułu dostarv j usług.
o okresie spłaty:

0,00 0,00 2 lnne rozliczcnia nliędzyokresowe 938 793,90 1 067 142,15

c1o l2 rrriesięcy dłrtgoternrinowel 506 314,56 357 600,21

powyżej l2- rliesięcy klótkotcrtninowc: 432 479,34 709 541,94

b) 1t}ile

)
Naleźności eld pozostałvclr

"iednostek
224 494,98 221 207 ,71

a)
z l,vtułu dostar.v i l"isług.

il okreste spłatv;
197 203,06 163 530,27

do l] miesiccv ,l97 203,06 163 530,27

-_!ry.y3E 12 mies§9Ł *-fu,nd
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3.o.ffi.łONc .,

(Data i podpis osoby, której pori,

raclrunkowych)

wadzenie ksiąg

jil,a 6i.niClt,i,
1Data i podpis kierorvnika .jednostki. a jeżcli jednostką

kieruje organ rł ieloosoborvy. rvszyslkich człotlkórv tego olganu)

dwłła
ńą il(*r" ruę

-Jlil 1l" I

fln[łrłn lrCldłr tJdJą
Drukowane programem o"RUxl Gortru Wydawnictwa podatkowego GoFIN _ www,Druki.Gofin.pl

z tvtuhl podatkórv, dotacjt, ceł,
ubezpieczeri społecznl,ch
t zdlowotll!,cl) orliz innyclt
tvt,,liórv publ i czi-ioprlrvnvch

- inne k_i,ótkotertllitrorve aktyrr a

finansowt:

- inne kótkoterminowe akĘwa
finansowe

śroclki plcniężnę, i inIte aktvwa

- środki pieniężne w kasie i na

rachunkach

AiRiCi


