
UCHWALA Nr 6/ZW/2013 

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPOLNIKOW 


Zaldadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z 0.0. w Malej Wsi 

z dnia 18.06 .2013 roku. 


W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6{ki za roi< obrotowy 2012. 

Dzia/ajqc na podstmvie Aktu Notarialnego Repertorium A-5630 z dn. 29.11.2011r. (z poi. zm.) i art. 231 § 2 
pkt 1 Kodeksu spo/ek handlowych 

Zwyczajne Zgromadzenie Wsp61nik6w Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z 0.0. w Malej Wsi w podmiocie jedynego wsp61nika Gminy Mala Wies, reprezentowanej 
przez Andrzeja Barcinskiego - W6jta Gminy Mala Wies, posiadaj~cego 100% udzial6w w 
Sp6lce postanawia, co nast~puje: 

§1 

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp61ki za okres od 23 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 
obejmujqce: 

• 	 wprowadzenie do sprawozdania finansowego , 
• 	 bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w 

zamyka si« sumq 708 539,60 z1. (slownie: siedemset osiem tysi«cy pi«cset trzydzidci 
dziewi«c zlotych 6011 00), 

• 	 rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 23 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 
wykazujqcy zysk netto w wysokosci 76302,26 zl (slownie: siedemdziesiqt szesc tysi«cy 
trzysta dwa zlotych 2611 00), 

• 	 dodatkowe informacje i objasnienia 

§2 

Sprawozdanie finansowe Sp61ki za rok 2012 stanowi za1qcznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia. 

T 
Andrzej 

mgr Andn. . P iolek 
nrWA~ r. 



Zalllcznik Nr 1 

do Uchwaly nr 6/ZW/2013 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow 

z dn.18.06.20I3r. 

SPRA WOZDANIE FINANSOWE 


SPOLKI 


ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 


SPOLKA Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCIl\ 


WMALEJWSI 


za rok obrotowy zakonczony dnia 31 grudnia 2012 roku 


obejmuj~ce: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2. Bilans 

3. Rachunek zysk6w i strat 

4. Dodatkowe informacje i objasnienia 

Sprawozdanie przedstawil Zarzlld Spolki: 

1. Maciej WoZniak - Prezes Zarzlldu 

2. Ann. G. nkow,k. - C,'on,k Zm,du (\~. • 

·················· ·· ·······························~·t . I'.~ 

Mala Wies, dn . 18 czerwca 2013 roku 



1. 	 Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot dzialalnosci oraz numer w rejestrze 

slldowym 

Nazwa: Zakfad Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp61ka z ograniczon<\. odpowiedzialnosci<\. w 

Malej Wsi 

Ad res: ul. Plonska 4, 09-460 Mala Wid 

Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest: 

L.p. 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

Podklasa 
36.00.Z 
37.00.Z 
43 .22.Z 

38.II.Z 
38.12.Z 
38.21.Z 
38.22.Z 
38.32.Z 
38.31.Z 
39.00.Z 

41.40.Z 

41.20.Z 

Nazwa grupowania 
Pob6r uzdatnianie i dostarczanie wod~ 
Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w 
Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych , cieplnych, 
gazowych i klimatyzacyjnych 
Zbieranie od~ad6w innyeh niz niebezpieczne 
Zbieranie odpad6w niebezpiecznych 
Obr6bka i usuwanie odpad6w innych niz niebez[>ieczne 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpad6w niebezpieczn~ch 
Odzysk surowc6w z materia16w segregowanych 
Demontaz wyrob6w zUZytych 
Dzialalnosc zwi<\.zana z rekultywacj<\. I pozostala dzialalnosc 
usrugowa zwi<\.zana z gospodark<\. odpadami 
Realizacja projekt6w budowlanych zwi<\.zanych ze wznoszeniem 
budynk6w 
Roboty budowlane zwl<\.zane ze wznoszeniem budynk6w 
mieszkalnych i niemieszklanych 

13 
]4 

42.II.Z 
42 .91.Z 

Roboty zwi<\.zane z budow<\. dr6g i autostrad 
Robotyzwia,.zane z budow'l,obiekt6w in~nierii wodnei 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

43.I1.Z 
43.12.Z 
08.12.Z 
08.92.Z 
22.29.Z 
43.21.Z 
33 .14.Z 
33.19.Z 
33 .20 .Z 
42.21.Z 

43.29.Z 

Rozbi6rka i burzenie obiekt6w budowlanych 
Przygotowanie terenu pod budow~ 
Wydobywanie zwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinll 
Wydobywanie torfu 
Produkcja pozostarych wyrob6w z tworzyw sztucznych 
Wykonywanie instalacji elektrycznych 
Naprawa i konserwacia urzl:jdzen elektrycznych 
Naprawa i konserwacja pozostalego sprz~tll i wyposazenia 
Instalowanie maszyn przemyslowych, sprz~tu i wyposazenia 
Roboty zWI<\.zane z budow<\. ruroci<tg6w przemyslowych 
rozdzielczych 
Wykonywanie pozostarych instalacji budowlanych 

I sieci 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 
35 

43.31.Z 
43.32.Z 
43.33.Z 
43.34.Z 
43.39.Z 
43.91.Z 
43 .99.Z 

46.74.Z 

46 .77.Z 
47.99.Z 

Tynkowanie 
Zakfadanie stolarki budowlanei 
Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie scian 
Malowanie i szklenie 
Wykonywanie pozostarych rob6t budowlanych wykonczenio~ch 
Wykonywanie konstrukcii i pokryc dachowych 
Pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
Sprzedaz hurtowa wyrob6w metalowych oraz sprz~tu i dodatkowego 
wyposazenia hydraulicznego i grzejnego 
Sprzedaz hllrtowa odpad6w i zlomll 
Pozostala sprzedaz detaliczna poza sieci<\. sklepow'l., straganami I 
targowiskami 



36 49.4l.Z Transport drogowy towar6w 
37 68.20.Z Wynajem I zarZ'tdzanie nieruchomosciami wlasnymi lub 

dzieriawionymi 
38 68.32.Z Zarza,dzanie nierllchomosciami wykonywane na zlecenie 
39 77.12.Z Wynajem i dzieriawa pozostalych pojazd6w samochodowych, z 

~la,.czeniem motocykli 
40 81.10.Z Dzialalnosc pomocnlcza zW1'l.zana z utrzyman iem porZ'tdku w 

budynkach 
41 8 1.2 l.Z Niespecjalistyczne sprz'l.tanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych 
42 81.22.Z S~ecjalistyczne sprz<ttanie budynk6w i obiekt6w przemyslowych 
43 81.29.Z Pozostale sprz<\tanie 
44 81.30.Z Dzialalnosc uslugowa zwi'l.zana z zagospodarowywaniem teren6w 

zielonych 
45 82.30.Z Dzialalnosc zwi'l.zana z organizac1t targ6w, wystaw i kongres6w 
46 82.99.Z Pozostala dzialalnosc wymagaj'l.ca prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
47 96.09.Z Pozostala dzialalnosc usrugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
48 OI.II.Z Uprawa zb6z, roslin str'l.czkowych i roslin oleistych na nasiona, z 

wy1'l.czeniem ryzu 
49 01.61.Z Dzialalnosc usrugowa ws~omagaj'l.ca p!odukcj~roslinn'l. 
50 01.62 .Z Dzialalnosc uslugowa wspomagaj'l.ca ch6w I hodowl~ zwierz'l.t 

gospodarskich 
51 01.63.Z Dzialalnosc usrugowa stepuj<tca po zbiorach 
52 01.64.Z Obr6bka nasion do cel6w rozmnaiania roslin 
53 02.10.Z Gospodarka lesna I pozostala dzialalnosc lesna, z wy1'l.czeniem 

pozyskiwania ~odukt6w lesnych 
54 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 
55 02.40.Z Dzialalnosc uslugowa zwi(!Zana z lesnictwem 
56 08.11.Z Wykonywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb 

budownictwa, skal wapiennych, gipsu, kredy i rupk6w 
57 08 .99.Z Pozostale g6rnictwo i~dobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
58 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posilk6w i dan 
59 16 .23.Z Produkcja pozostalych wyrob6w stolarskich I ciesielskich dla 

budownictwa 
60 16.24.Z Produkcia opakowan drewnianych 
61 16.29.Z Produkcja pozostalych wyrob6w z drewna; produkcja wyrob6w z 

korka, slomy i materia16w uZywanych do wypalania 
62 18.12.Z Pozostale drukowanie 
63 18 . 13.Z Dzialalnosc usrugowa zwi'l.zana z przygotowaniem do druku 
64 23 .61.Z Produkcia wyrob6w budowlanych z betonu 
65 23 .69.Z Produkcia pozostalych wyrob6w z betonu, gipsu i cementu 
66 25.11.Z Produkcia konstrukcji metalowych i ich cz~sci 
67 25.12.Z Produkcja metalowych element6w stolarki budowlanej 
68 25.61.Z Obr6bka metali i nakladanie powlok na metale 
69 25.62.Z Obr6bka mechaniczna element6w metalowych 
70 25.72 .Z Produkcia zamk6w i zawias6w 
71 25 .91.Z Produkcia poiemnik6w metalowych 
72 25.92 .Z Produkcja opakowan z metali 
73 25.93.Z Produkcia wyrob6w z drlltu, lancuch6w i spr~Zyn 
74 25.99.Z Produkcja pozostalych gotowych wyrob6w metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfi kowana 
75 32.99.Z Produkcja pozostalych wyrob6w, gdzie indziei niesklasyfikowana 
76 33.I1.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrob6w gotowych 
77 33 .12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 
78 33 .13.Z NaQfawa i konserwacja urz<\dzen elektronicznych i optycznych 



79 33 .17.Z Naprawa i konserwacja pozostalego sprz~tu trans~ortowego 
80 42.13 .Z Roboty zwictzane z budowit most6w i tuneli 
81 42 .99.Z Roboty zwiqzane z budow'l pozostalych obiekt6w inZynierii I 'ldowej, 

wodnej, gdzie indziel niesklasyfikowane 
82 43 . 13.Z Wykonanie wykop6w i wiercen geologicznych inZynierskich 
83 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazd6w samochodowych, z wyl'lczeniem 

motocykli 
84 46.13.Z Dzialalnosc agent6w zajmuj'lcych si~ sprzedaz'l drewna i material6w 

budowlanych 
85 46.15.Z Dzialalnosc agent6w zajmuj'lcych si~ sprzedaz'l mebli, artykul6w 

gospodarstwa domowego i drobnych wyrob6w metalowych 
86 46.18.Z Dziatalnosc agent6w specjalizuj'lcych si~ w sprzedaZy pozostalych 

okreslonych towar6w 
87 46.19.Z Dzialalnosc agent6w zajmuj'lcych si~ sprzedaz'l towar6w r6i:nego 

rodzalu 
88 46 .61.Z Sprzedaz hurtowa maszyn i urz'ldzen rolniczych oraz dodatkowego 

wy~osazenia 

89 46.73 .Z Sprzedaz hurtowa drewna, material6w budowlanych i wyposazen ia 
sanitarnego 

90 46.90.Z Sprzedaz hurtowa niewyspecializowana 
91 47.19.Z Pozostata sprzedaz detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach 
92 47.52.Z Sprzedaz detaliczna drobnych wyrob6w metalowych, farb i szkta 

prowadzona w wyspecjaJizowanych sklepach 
93 49.3I.Z Transport l'ldowy pasazerski, gdzie indziej niesklasy_fikowany 
94 49.32.z Dziatalnosc taks6wek osobowych 
95 49 .39.Z Pozostaly transport l'ldowy pasazerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany 
96 49.42.Z Dzialalnosc usrugowa zwittzana z ~rze~rowadzkami 
97 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
98 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca kr6tkotrwalego 

zakwaterowania 
99 55.30.Z Pola kempingowe ( wl'lczaj'lc pola dla pojazd6w kempingowych) I 

pola namiotowe 
100 56.10.Z Restauracje i inne stale plac6wki gastronomiczne 
101 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie tywnosci dla odbiorc6w zewn~trznych 

(catering 1 
102 56.29.Z Pozostala uslugowa dzialalnosc gastronomiczna 
103 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napoj6w 
104 68.10 .Z Kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek 
105 68.31.Z Posrednictwo w obrocie nieruchomosci 
106 71.1l.Z Dzialalnosc w zakresie architektu_TY 
107 71.12.Z Dzialalnosc w zakresie inZynierii I zwi'lzane z I1l'l doradztwo 

techniczne 
108 77.32.Z Wynaiem i dzierzawa maszyn i urzttdzen budowlanych 
109 82.II.Z Dziatalnosc usrugowa zwictzana z administra9'.inct obsrugll biura 
110 OI.II.A "Uprawa zb6i:" produkcja i sprzedaz brykiet6w z trocin 
III 20.10.A "Produkcja wyrob6w tartacznych brykiety zespolone bezposrednio 

przez sprasowanie lub dodanie srodka wi'lz'lcego w ilosci nie 
przekraczaj'lcej 3 % masy 

112 93.13.Z Dziatalnosc obiekt6w sruZ<tcych poprawie kondycji fizycznej 

Rejestr s~dowy: S'ld Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, xrv Wydzial Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego 



Numer: 0000408078 

2. 	 Czas dzialania jednostki okreslony w akcie zaloiycielskim: 

Zgodnie z Aktern zalozycielskirn Sp61ki ( akt notarialny Repertoriurn A - 5630/20 II z dn. 29 
listopada 2011 roku z pOin. zrn. ) Sp61ka zostala zawarta na czas nieoznaczony. 

3. 	 Okres obj~ty sprawozdaniem finansowym: 

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 23 stycznia 

2012 roku do 3 I grudnia 2012 roku. 

Rok obrotowy Sp61ki pokrywa si~ z rokiern kalendarzowyrn. 

4. 	 Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane I~czne: 

Sprawozdanie finansowe Sp61ki nie zawiera danych lqcznych, poniewaz nie rna wewn~trznych 

jednostek organizacyjnych, zaklad6wl oddzia16w, sporzqdzajqcych sarnodzielne sprawozdanie 

finansowe. 

Sprawozdanie finansowe sporzqdzono stosujqc poniiej opisane zasady rachunkowosci: 

5. 	 Podstawa sporz~dzenia oraz format sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z przepisarni Ustawy z dnia 29 
wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci ( tekst jednol ity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, 
z pOi. zmn. - dalej "UoR"). 
Rachunek zysk6w i strat Sp61ka sporzqdzila w wariancie por6wnawczym. 

Sprawozdanie finansowe Spolki zostalo przygotowane z zastosowaniem nast~pujqcych zwolnien 

przewidzianych przez UoR dla jednostek niepodlegajqcych obowiqzkowi badania i oglaszania 

sprawozdan finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1: 


1. 	 Sp61ka odstqpila od ustalania aktyw6w i pasyw6w z tytulu odroczonego podatku 
dochodowego ( zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR), 

2. 	 Sp61ka odstqpila od sporzqdzania rachunku przep-lywow pieni~znych oraz zestawienia 
zrnian w kapitale wlasnym (zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR). 

1. 	 Zalozenie kontynuacji dzialalnosci 

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci gospodarczej 
przez Sp61k~ w okresie co najrnniej 12 rniesi~cy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2012 roku. Na 
dzien podpisania sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia faktow i okolicznosci, ktore 
wskazywalyby na wystqpienie zagrozenia dla mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przez Spolk~ w okresie 



co najmniej 12 miesi~cy po dniu biJansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bqdz 
istotnego ograniczenia przez nict dotychczasowej dzialalnosci. 

2. Omowienie przyj~tych zasad rachunkowosci: 

Pn;y.iete zasadv rachunkowosci: 

Sradki lrwale i wartasci niematerialne i prawne 

Za srodki trwale uznaje si~: grunty, budynki, obiekty inzynierii Ictdowej i wodnej, maszyny, urzctdzenia, 
srodki transportu oraz inne przedmioty kompletne i zdatne do uZytku w momencie przyj~cia do uZywania 
dluzszym niz rok i wartosci powyzej 3500,00 zl. przeznaczone na potrzeby zwictzane z prowadzonct przez 
Zaklad dzialalnoscict gospodarczct. 
Do srodk6w trwalych zaJicza si~ r6wniez obce srodki trwale uZywane na podstawie umowy najmu, 
dzierzawy lub innej umowy 0 podobnym charakterze, jezeli umowy spelniajct warunki okrdlone wart. 34 
ust.4 ustawy 0 rachunkowosci. 
Srodki trwale kontrolowane przez Zaklad 0 wartosci poczcttkowej od 1.500,00 zl do wartosci majcttku 
zalicza si~ do srodk6w trwalych, zaliczane Sct do srodk6w trwalych niskocennych. 
Skladniki majcttku 0 wartosci poczcttkowej nizszej niz doJna wartosc srodk6w trwa1ych niskocennych zalicza 
si~ do koszt6w materia16w. Kazdy srodek trwaly z wyjcttkiem niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z 
Klasyfikacjct Srodk6w Trwalych (KST) . 
Za wartosci niematerialne i prawne uznaje si~ nabyte, nadajctce si~ do gospodarczego wykorzystania w dniu 
przyj~cia do uzywania: prawa majcttkowe, autorskie, licencje, prawa do projekt6w, wynalazk6w, patent6w, 
znak6w towarowych, wartosc firmy, know - how 0 przewidywanym okresie uZytkowania dluzszym niz rok, 
wykorzystywane na potrzeby zwictzane z prowadzonct dzialalnoscict gospodarczct . 
Wartosc poczcttkowa srodka trw ale go lub wartosci niematerialnej i prawnej wyceniana jest: 
- w przypadku nabycia w drodze kupna - wed lug ceny zakupu powi~kszona 0 koszty zwictzane z zakupem, 
naliczone do dnia przekazania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uZywania (w tym 
koszty transportu, zaladunku, wyladunku, lIbezpieczenia w drodze, montazu, oplaty notarialne, skarbowe 
itp.), pomniejszone 0 podatek od towar6w i lIs1ug w przypadku przeznaczenia srodka trwalego lub wartosci 
niematerialnej i prawnej do dzialalnosci opodatkowanej podatkiem VAT. 
- w przypadkll wytworzenia we wlasnym zakresie- jest to koszt wytworzenia, za kt6ry uwaza si~ wartosc 
zuzytych skladnik6w rzeczowych i uslug obcych, koszt6w wynagrodzen za prac~ wraz z narzutami i inne 
koszty. 
Do kosztu wytworzenia nie zalicza si~ koszt6w zarzctdu, koszt6w sprzedazy, koszt6w operacyjnych 
finansowych. 
W przypadku trudnosci w ustaleniu kosztu wytworzenia srodka trwalego, jego wartosc lIstala 
rzeczoznawca. 
Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne 0 wartosci powyzej wartosci granicznej okreslonej w 
ustawie 0 podatku dochodowym od os6b prawnych podlegajct amortyzacji, poczctwszy od pierwszego dnia 
miesictca nast~pujctcego po miesictcu przekazania ich do uZytkowania do konca miesictca, w kt6rym 
nast~puje zr6wnanie sumy odpis6w amortyzacyjnych z ich wartoscict poczcttkow'l., lub postawiono je w stan 
likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedob6r. 

Odpis6w amortyzacyjnych od ujawnionych srodk6w trwalych dokonuje si~ od miesictca nast~pujctcego po 
miesictcu wprowadzenia ich do ewidencji. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne niskocenne 
umarzane Sct w 100 % w miesictcu przekazania do uZytkowania. 

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6tka z 0.0 . w Malej Wsi stosuje liniowct metod~ 
amortyzacji srodk6w trwa1ych oraz wartosci niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy 
amortyzacj i, uwzgl~dniajctc okresy uZytecznosci ekonomicznej srodka trwalego oraz wartosci 
niematerialnych i prawnych. Amortyzacja zaliczana jest w koszty uzyskania przychod6w i obliczana wedlug 
zasad i stawek okrdlonych w ustawie 0 podatku dochodowym od os6b prawnych. 



Zapasy 

Zapasy towar6w wycenia si~ wedlug cen nabycia. Jednostka nie prowadzi ewidencji material6w. Ich zakup 
obcietza bezposrednio koszty dzialalnosci . Materialy zakupywane Set bezposrednio pod usrugi zlecone. W 
przypadku nie zUZycia material6w przyjmowane Set na magazyn i wyceniane na dzien bilansowy wedlug 
rzeczywistej ceny zakupu. W odniesieniu do zapas6w towar6w prowadzona jest ewidencja ilosciowo
wartosciowa. 
Rozch6d towar6w z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji wedrug cen rzeczywistych wycenia si~ 

metodet "pierwsze weszlo, pierwsze wyszlo"(FIFO). 

Naleznosci i zobowiqzania 

Naleznosci wycenia si~ w kwocie wymagajetcej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny, czyli po 

uwzgl~dnieniu odpis6w aktualizujetcych ich wartose. 

Sp61ka nalicza odsetki za zwlok~ w zaplacie naJeznosci. Naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne i zaleZy od 

sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta,(gdy istnieje prawdopodobienstwo ich uzyskania). Odpis6w 

aktualizujetcych wartose naleznosci dokonuje si~ z uwzgl~dnieniem art.35b Ustawy 0 rachunkowosci. 

Zobowietzania wycenia si~ w kwocie wymagajetcej zaplaty, czyli do kwoty gl6wnej zobowietzan dolicza si~ 


odsetki wynikajetce z otrzymanych od kontrahent6w not odsetkowych. 

Rezerwy i bierne rozliczenia koszt6w 

Rezerwy na straty i zobowietzania wycenia si~ w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartosci. 

Rezerwy tworzone moget bye na rezerwy pewne 0 duzym stopniu prawdopodobienstwa- przyszle straty tub 

zobowietzania, kt6rych kwot~ mozna w spos6b wiarygodny oszacowae, a w szczeg61nosci na strat~ z tyturu 

udzielonych gwarancji, por~czen, operacji kredytowych lub skutk6w toczetcego si~ post~powania setdowego. 

Rezerwy Set tworzone w ci~Zar pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w finansowych lub strat 

nadzwyczajnych, w zaleznosci od okolicznosci, z kt6rych strata wynika . 

Rezerw~ zmniejsza powstanie straty lub zobowietzania, na kt6re zostala utworzona, zas niewykorzystane 

rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na kt6re zostaly utworzone) rozwietzuje si~ na 

dobro kont pozostalych przychod6w operacyjnych, przychod6w finansowych lub zyskow nadzwyczajnych. 

Rozliczenia mi~dzyokresowe przychodow to stan na dzien bilansowy wartosci nominalnej przychodow 

(drugo- i krotkoterminowych), ktorych realizacja nast~puje w okresach przyszlych. Zalicza si~ do nich: 

- pobrane wplaty lub zarachowane naleznosci od kontrahent6w za swiadczenia, ktore zostanet wykonane w 

nast~pnym roku obrotowym 

- w przypadku wniesienia przez jednostk~ aportu : roznic~ pomi«dzy wartosciet tego aportu (wynikajetC<t z 

umowy spolki) a jego wartosciet netto. 

Rozliczenia mi~dzyokresowe kosztow: 

- rozticzenia mi~dzyokresowe czynne 

koszty czynszow i dzierzawy placone z gory, koszty ubezpieczen majettkowych, koszty energii oplaconej 

z gory, koszty oplat za wieczyste uZytkowanie gruntow, podatek od nieruchomosci, odpisy na fundusz 

swiadczen socjalnych, nal iczone z gory inne koszty finansowe( odsetki od kredytow i p0Zyczek),aktywa z 

tytulu odroczonego podatku dochodowego, inne koszty dotyczetce nast~pnych okresow sprawozdawczych 

(prenumerata czasopism, przedplaty itp.) 

-rozliczenia mi~dzyokresowe bierne , koszty wynikajetce z obowictZku wykonania przyszlych swiadczen 

wynikajetcych z bielilcej dzialalnosci: 

Koszty wynagrodzen i narzutow wyplacanych w nast~pnych okresach sprawozdawczych, koszty 

badania sprawozdania finansowego itp. 

Koszty aktywowane na koncie rozliczen mi~dzyokresowych rozliczane set proporcjonalnie do uplywu czasu 


w kolejnych okresach obrotowych, ktorych dotyczet. Rozliczeniu w czasie podlegajet koszty dotycz'lce 

przyszlych okresow przy wydatkach poniesionych powyzej 1000,00 zl. 

Bierne rozliczenia mi~dzyokresowe prezentuje si~ w pasywach bilansu w pozycji B.U Pozos tale rezerwy 

kr6tkoterminowe. 




1. Maciej Wozniak - Prezes Zarz~du 

Mala Wies, dn. 18 czerwca 2013 roku 

Dodatkowe informacje i objasnienia 

Nota 1 

Zdarzenia dotycz~ce lat ubieglych 

W 2012 roku w Spoke nie wystqpily zdarzenia dotyczqce lat ubieglych. 

Nota 2 

Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie mialy miejsca istotne zdarzenia wplywajqce 
na sytuacj~ majqtkowq i finansowq Spolki nie uj~te w sprawozdaniu finansowym. 

Nota 3 

Porownywalnosc danych finansowych 

Sprawozdanie finansowe za biezqcy rok obrotowy jest pierwszym rokiem dzialalnosci Sp6tki. 

Nota 4 

Zmiana polityki rachunkowosci 

W bie:zqcym roku obrotowym nie wystqpily zmiany w polityce rachunkowosci Spotki. 

Nota 5 

Korekty bl~d6w 

W bie:zqcym roku obrotowym nie wystqpily korekty bt~dow . 



Nota 6 

Wartosci niematerialne i prawne 

If)-;t,:t:zeg,ilnilm;e 
Stall",' 

.11.12.1011 rolm 

ZU'i~luu";Q ZmJliej"i:,enia 
Sta""a 

)1.12.2012 roAM 

WarlOSC brullo wartosci lIiematerialllye" i prowllye" U,UU -1010,1) U.OO -1010,1 J 

I. Ko.lzly zakOliezonyeh prae rozwoJowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

p. Worlosc firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

~. Inne w /ym: 0,00 -1010,13 0,00 -IOIO,IJ 

oj olJlnrsk,c i pokrewnc prawa nuyqlk(}we 0,00 0.00 0.00 0,00 

h) heencje O.OU -IOIO,!J 0,00 -1010,13 

c) puw.<lale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzellie wartosci lIiemaleria/llye" i prmvllYc" 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. K(Js;:IY zakmkzonych prac rozw(?lowych 0,00 0,00 o,ou 0,00 

12 Warto.i'i'./irmy 0.00 0,00 O,UO 0,00 

~. Inne w Iym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

0) alliorskle i pokrewne prawo majqlkowe 0,00 0,00 0,00 0.00 

h) licencje 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) pozos/ale 0,00 0,00 O,ou 0,00 

War/osc lIelto warlosei lIiemateria/llye" i prow/lye" O.OU -I Uf{), I J O.UU -1010.13 

I. Koszty zoklJl1cWl1ych proe rvzwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

. WarioN firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Jnne w'ym : 0.00 -1010,1) 0.00 -IOJO,lJ 

oj aUlorskie i pokrewne prawa mOjqlkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

h) licencje 0,00 -IOIO,lJ 0,00 -I DID, /J 

c) pozoslOle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwi~kszenia wartosci niematerialnych i prawnych w 2012 roku dotyczyly: 

zakupu licencji i oprogramowania w kwocie 4010,13 Zf, 

Zmniejszenia wartosci niematerialnych i prawnych w 2012 roku nie wystqpily. 



Nota 7 

Rzeczowe aktywa trwale 

If)'."izcugo/',;ell;c 

(irullty 

U-/lI''Ult! 

(g'IIpa 
II) 

PTnlWJ 

",i,czysl 
egu 

II;"lko.,· 
'lilin 

grull((ill' 

(eT"po 
0) 

Spoltlrj. 
fele 

pm'''''
,I" 

",kalu 
(g,.upa 

I) 

Hllllj·,,/li 
. Iolea/e 

;lIbid(v 
int,),nitr 

ii 

IqrllJH'ej 
i wotlnej 

(lI"'pa 
I; Z) 

I 
Urzqdu 

nin 
teclrnicr. 

II~; 

nJas~'IIJ' 

(gr&lpu 

Jdo 6) 

!l~rOflk; 

(,allspoT 

hi 

(g,upa 
7) 

Inll~ 

s,ollhi 
'nt'n/~ 

(1IT1lP" 
8) 

RII:.~m 

Warlo.U poczql/wwa 

'/0/11/0 01.01.101 I mk1l o,no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~kl"(.Ilizl'(.:i(1 (I,OO o,on 0,00 0,00 0,00 lI,no 0,00 0,00 

_IV/(;ks;ellle JOY ?i}.VO O.()O o,no 11,00 8~ ~57,5Y n,Oo 7630./5 ~01859.7~ 

',Inllic)\7Cme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n,oo 0,00 

S'IO"'''' J/ . 11.1O}2 309772,00 0,00 0,00 0,00 8~ ~57,59 0,00 7630,15 ~01859, 7~ 

Umon.en;a 

\ " /111 JJO OUJ/ 2011 o,no n,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 kl/fulizacja 0,00 0,00 o,no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umor:clliu hlf!zqce o,nn 0,00 0,00 0,00 ~ 712, 26 0,00 7 630, 15 N 362,lI 

~mniej.\"ZI;mic, 0,00 0,00 0,00 n,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 

tilalllla31,12,20 12 0,00 0,00 0,00 0,00 6732,26 0,00 7630,15 N 362,~1 

Wllr/OSC k'i;~gowa neno 309 772,00 0,00 0,00 0,00 77725,33 0,00 0,00 387 ~97,33 

Nota 8 

Inwestycje dlugoterminowe 

II 

Roll Ullwlict.lllt)' ,Inill JJ 
grlltlnia 10111'01", 

Nif!Tucllo",a~d 

War/osci 

nienlllleriulne ; 

pra'..ne 

Dlugolernullowe aktyll'tI 

JinalulII~ u'/fk,lnO,ltkacl, 

ptnvhlzan)'ch 

[line ;IIWU(J'Cjf! 

dllIgotcrmimn..e 
RJzztm 

Sum nn POCZ/flek TO/I.II 

'phro,owegQ 
O,UU O,OU 0,00 0,00 0,00 

iZwi f kszell;n: 0,00 0,00 o,no 0,00 0,00 

IInhyCie Ii,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 

pr~l/it'.lie,dc O,IiO 0,00 0,00 O,OIi 0,00 

iZnmiej.~r.eni(l : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iflnedat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- przenit'.liemt: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lii0l1idnc)a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(wpi ly: fyltllll lrwulej IIfra(y 

V(lrto.l:ci 
0,00 O,nu U,UO 0,00 0,00 

\'Inll lin kOll;ec TO/lit nbr()lOlYr!gn Ii,no 0,00 1i,liO 0,00 0,00 

W ciqgu 2012 roku w Sp6lce nie wyst<\.pity inwestycj e dlugoterminowe, 



Nota 9 

Struktura wlasnosci i finansowania srodkow trwalych 

Zakup srodk6w trwalych w 2012 roku finansowany by! g!6wnie ze srodk6w w!asnych. W posiadanie grunt6w Sp6!ka 
weszla na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1242/2012 z dn. 06.02.2012r. 


Zakup koparko - !adowarki dofinansowany by! wk!adem pieniitznym jedynego Wsp6Lnika - Gminy Ma!a Wid, w 

wysokosci 50 000,00 zl. 


Sp6!ka jest prawnym w!ascicielem posiadanych srodk6w trwalych. 


Spolka nie korzysta z leasingu operacyjnego ani kapita!owego. 


Nota 10 


Odpisy aktualizujl}ce wartosci zapasow 


Rflh urkUlkZfJrI), ,In;(131 gru~J,.illlOI] ro/", I\./Q(U;III), 
PO/prot/ukl)' ; produkl)' .. 

IOlcu 
Produkl), gOlo",~ TO'flary 

Slall 110 pocZl/lek roku obrOlowego 0.00 0.00 0,00 0.00 

lzlV/~k.I'zenio 0.00 0.00 0.00 0,00 

Wykorzystonie 0,00 0.00 0.00 0,00 

~(}zwlqzanfC 0.00 0,00 0.00 0.00 

Slall 110 kOlliec rokll obrolowego 0.00 0.00 0.00 0.00 

W ciqgu 2012 roku Sp6!ka nie dokonywa!a odpis6w aktuaiizuj'l.cych wartosci zapasow. 

Nota II 

Odpisy aktuaJizujl}ce wartosci naleznosci 

Ruh :IIAmic:.m•.f ,I"il' J I cnll/llia 2011 ruk" 

~IOII 110 poclqlek roka obrolowego 

Naletnu.tci 
k,.,jtl,ull!rminuU'e 

0.00 

Nale.t.nosd 
JI"gl~/c'm;n{)U'f! 

0,00 

I 

~wi~k.szenia 0.00 0.00 

Wykorzyslanie 0.00 0.00 

?nzwlqzanie 0.00 0.00 

~lall na kOlliec rok" obroJowego 0.00 0.00 

W ciqgll 2012 rokll Sp6!ka nie dokonywa!a odpis6w aktualizuj'l.cych wartosci nalemosci. 

Nota 12 

Inwestycje kr6tkoterminowe 

Rak ulkmlcZlJIlJ' c/n;{{.U grill/ilia 20/ Z rok" Vi/limy j Qkcje 
Inn~papiery 
IIIIU'loieiu ... e 

Vt/:idOl/c pof,ye:/<i Inne 
Rsum 

~Iall lin pOCZI/Jek roku obrotowego, 

1-'tym: 

0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 



warrm~i: brulfo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

odpi,lyaktllaltzujqce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~wifkszellia, w fym : O,DO 0,00 0,00 0,00 41 J72,25 

nahycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

akluallzaCja Warlo.~cl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 0,00 n 372,25 ~I 372, 25 

~m"iejsz.ellia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

.l'przedai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

aktualizoCJo warlO.';·ci 0,00 U,OO 0,00 0,00 0,00 

lran.~lery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

r>aldo zmnknifcia, w fylll: 0,00 0,00 0,00 0,00 41 J 72,25 

worro.i,·{; hrullo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

odpisyaktualizlIjqce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nota 13 

Czynne rozliczenia mi'tdzyokresowe 

Hj·.~uz.cgtilni~ni~ SlIInnnJl. /2201/ roku S,nn na 11,12,2012 raku 

~klywa z fylllill odrocznnego podalkll dochodowego 0,00 0,00 

nne dlugOlerminowe rozliczema m/{.(dzyokresowe 0,00 0,00 

?azem dlugote rminowe rozliczenia okres()wt O,UO 0,00 

~rolkOlermhJ{)we rozliczemo flIu"dzyokresowe 0,00 0, 00 

nne krutkolerminuwe rozliczcnia m/(~dzyokresowe 0,00 0,00 

~azem krOlkOlenn;nuwe roz/iczel1lo okre.wwe 0,00 0,00 

Nota 14 

Kapital podstawowy 

KapitaI podstawowy na dzien bilansowy skladaI si~ z 716 udzial6w, kazdy 0 wartosci nominalnej 500,00 zt 

Struktur~ wIasnosci kapitaru na dzien 31 grudnia 2012 roku przedstawia ponizsza tabela : 

N,,..."'lI'tl uJ:jaiOWCII 
I;~:ba plJ.'rial/any(/. 

udUalO,.. 
WarloJ,r lIomina/ua 

posint/allych IIJr.ialliw 
Proc.n,,,,,,, uthial w I 

kopitnl. 
hoc. ntposiatk.n)'Cn 

gloww 

;mil1a Mala Wie" 716 J58000 100,00% 100,00% 

!Puzos/ali lfcizia/(}wcy o 0 0,00% 0,00% 

razem 0,00 0,00 

( \ ~~, 
~y~ - ~ 




Nota 15 

Podzial zysku/pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy 

Nie dotyczy. 

Nota 16 

Propozycja podzialu zysku/pokrycia straty za biezllCY rok obrotowy 

Zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokosci 76 302,26 zt Zarzqd proponuje przeznaczyc na zwi«kszenie kapitaru 
zapasowego. 

Nota 17 

Przyczyny zmian w poszczeg61nych kategoriach kapital6w wlasnych 

Zmiana w kapitale podstawowym miala miejsce dn. 06.02.2012r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A Nr 
1242/2012 dotyczitcego podwyzszenia kapitaru zakladowego Sp6!ki z kwoty 8 000,00 Zf do kwoty 308 000,00 zt 

Kolejna zmiana kapitaru podstawowego na mocy Aktu notarialnego Repertorium A Nr 8820/2012 dotyczitca 
podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6fki z kwoty 308 000,00 Zf do kwoty 358 000,00 zt 

Nota 18 

Zmiana stanu rezerw 

I 
W.f.~:.cz:t!g(jl,,;e,.;e Stllll lUI 11.12.2011 wltu Sfalt fla J1.11.2012 ,ok" 

?ezc:rwa Z Iy lulll o<iro(;Zonegu (muolklJ uoch()do wego tWO 0.00 

rezenv{J no .\'wiadr.:zenio emerytolne i inne 0.00 0.00 

Pnzosfale rezerwy 0.00 0.00 

W ci<tgu 2012 roku Sp61ka nie tworzyla rezerw na zobowiitzania . 

Nota 19 

Zobowillzania dlugoterminowe 

Rok z.aAoriczolIJ' J"in j I grili/nin 2(111 TtJk" POll;l't.ej J Tolm ti~ J 1al P,,"'yt.<j J InJ do J POll'yuj J 1m R=m 

Wo/Jecjednoslek {Jowiqzonych U.OO O.OU 0.00 0.00 

Wobec {1()z().I"taiychjeJl1mtek. w tym: 0.00 0.00 0.00 0.00 

kreJyly i {1oiyczki 0.00 0,00 0,00 0.00 

Z Iytulu emf.Vi dluinych popierriw warto.\'(jowych 0.00 0,00 0.00 0.00 

inne zohowiqzaniaiinans()we u,UO 0.00 0.00 0.00 

!nne tI.OO 0.00 0.00 0.00 

lJ?azem: 0.00 0,00 0.00 0.00 

Na dzien bilansowy 31.12 .2012 roku Sp61ka nie posiadala zobowiitzan dlugotenninowych. 



Nota 20 

Zobowillzania z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych i inne zobowillzania finansowe 

Zobowiq:.nlfia krolkottrm;J,owe SIan na .1/. 12.1011 roku Stall nn J/ .11.1UI1 ,""" 

'tzohnwiqzania 1 tytulu leasIn6-"u./inan.\'o wf!~(} 0,00 0,00 

'eabeZf1leczony heuYI hanknwy U,OO O,UO 

~redyt w rachunku b/eiqc..ym IJ,IJO 104311,91 

Inne kreuYly hankowe 0,00 0,00 

'rbiIgac;je 0,00 0,00 

nne l obowiqzaniupnans()w(.' 0,00 0,00 

jRazem :ohnwlqzanio krtJlkolc:rmmowe 0,00 104311,92 

ZobowiqUlIIia ,Ougtlll..Tnlino",e Stllli nn .11 . 12.2UII ro/", S,nn,ra 11. 11.1011 ,oku 

""nholViqzania Z Iyflliu leasm~u./jnans()weg() 0,00 0,00 

'eahezpietzony kreuyl hankowy 0,00 O,OU 

'fredy, w rachunku bieiqcym 0,00 0,00 

nne kreuyly bankowe 0,00 0,00 

)hiIgac;je 0,00 0,00 

nne zohowiqzoma jinans()we 0,00 0,00 

Razem zobowiqzomu Jlugolerminmve 0,00 0,00 

Nota 21 

Bierne rozliczenia mi~dzyokresowe 

WYJzcugu1n;enie ~~all 111111 .12.1011 rok" Slnll nn 11.11.2012 roIt.lI 

Ujemna war,o~':(;finny 0,00 0,00 

plugnterminOlve roz/iczc:nia mi<;d:yokrc:s()wc:, HI [ym: 0,00 0,00 

rlJzlicenlo mi~d:zy()kresowc pr:ych(}(/(iw IJ,OO 0,00 

.i:rodki Irwa/e otrzymane nieodp/ofnie 0,00 0,00 

inn e 0,00 0,00 

V</ yjtkOlermin owe r(}z!iczenia 1I1;<;dzy(}k resowe, wlym: O,UO 0,00 

roz/ic:.enia trllt;dzy()kresowe pr:.ychoddw 0,00 0,00 

.,: ,.oclk, Ifwole Olrzymane nieodplOlnie 0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 



azem biane rozliczenia mi f;,dzyokreso we 0,00 0,00 

Na dzien bilansowy 31,12.2012 roku w Spoke nie wystqpily bierne rozliczenia miitdzyokresowe koszt6w. 

Nota 22 

Zobowi~zania zabezpieczone na majlltku jednostl<i 

I 
Rodz.nj :.obowiq:.allin 

KwtJln wbowiq:u"in lin ,'ue,; 
biiallSb",)' 

RoJulj lJ.be:piecwnego 
majqt/(u 

Wnl1oS~ bilan.~OWtI 

zabezpieczonego "urjqtlcu no 
31.122011 rob 

/'redyr w rachunku !Jieiqcym 

200000,00 

(IV 'ym 10./ 311,92 

wykurzY.l'luliC 11(1 dzic/J 

31, /J, 20 12 r.) 

Hiputeku 110 Jlierllchomm~ci 

IliezahlldowOIlt:j 
301 700,00 

?azern: 200000,00 301 700,00 

Nota 23 

Zobowillzania warunkowe 

ROtl;pj wbtm·;qz.ania u-arunJcolJ'ego SIJIn IIa 31.11.201/ rok.. Stall IIa .11.11.1011 rok.. 

pwarancje i por((czenia o,oe 0,0 

Wnh"cjeJnnsl"k pnwiqzonych o,oe 0,0 

w Iym, web'lowe o,oe 0,00 

Wnh"c pnzoslolyc" jeJno.wek D,DC 0,0 

w Iym. wekslmve D,Oe O,O( 

m /os weksli O,OC D,O( 

(a:!cm zohowlqzanra wanmkowe O,OC 0,0 

Nota 24 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychod6w netto ze sprzedaZy 

UJ'·~r.c:z.egulnienie Sinn ntl 31. /2.20/ I rolm ~~(m na JI. 11. 2011rnli.u 

V'/7ychody nel(o ze ""{Jrzedaiy krajowej, W Iym: 0,00 1236085,35 

~O.\'laJ'czonre wody 0,00 528827,38 

0,00 UI91-1, 31 

U(r-ymal1le zie/em i od.,·'nie:anie dr6g 0,00 511 932,60 

~'ci"ki hywlllc 0,00 



ZJ71sze ZO mieszkomo komuno/ne u,oo 2J 15{26 

Uslugi remOnlowo-budowlane 0, 00 1/ 7733,99 

roslOrczonie c:enfralnego ogrzewoflla 0,00 82 ?43,~6 

Wynagrodzentc z rytul ll adnlll1l.\ (rowDmO 

~lIeruch(}mn~(.:lOml .\()(,jalnyml I krununulnyml 
0,00 20 ·/60,63 

)rzychudy z ryru/u ull"zymania czys(O.\~t..:i 0,00 3f) 366.11 

Iprzychody z oploly rorgowiskowej 0.00 -13 77. 18 

lPrzychody Z ly(ulu Ulrzymonio dr6g O.UO 66 -11 2, 59 

?ozblldowa siec; wodociqgowej we WSI Klellyki f),OO 5687,86 

nwcslyr.."je przy uf. tvlonl f)qhrowsk1cj w Male/ 

Ws/ 
f). 00 3-1396.2-1 

V?ozem pl7ychndy nello ze sprzedoty krojowej 0,00 1231 696. 60 

Przychody nella ze sprzedoty eksporlOwcj, W Iy"' : 0.00 0,00 

0,00 U,UO 

?azem P/7YLhody nello ze spl7edoty ek.,portmvel (1,00 0,00 

Rozem przychody nello ze .Iprzedoiy produklOW, 

m VGn)w I marcrial6w 
0,00 -1388,75 

Nota 25 

Podatek dochodowy biezllCY 

JJ)·.~:c~gOln;enie SIan nil ./ /,/2. 1UIJ rok" Sian nil '//'/1.1U/1 roku 

_ysk _, 'rOlO 11mI/o 0,00 953-19,26 

rzyehody roku bietqcego OIeza" czone do docllOdu do 

'podolkowoOlo 
0,00 20 -160,63 

ipozosloie przychody nieol'odarkowone 0,00 0,00 

os:ly roku hletqcegn nie uznawone za kO"'zly uzyskania 

rmychodu 
0,00 15 357,-16 

rzyc/wdy roku poprzedzo/qceKo podleKo/ftce 

)[,odalkowaniu w roku bieiqt..:ym 
0,00 0, 00 

~(HZly roku poprzednieg() lIznane za ko.,·zly uzyskamo 

nychodu W roku hiei qcym 
0, 00 0,00 

nne r6inice 0,00 0,00 

lozem doch,;" do O(lodolkowonlO 0,00 1002-/6,00 

)dl/e,enia od podolku 0,00 0,00 

Lvodslawo o{Jodalkowania 0.00 1002-16.00 

!Podolek dochodOlvy wg slawk/ 19 % 0.00 190-17,00 



Nota 26 

Podatek dochodowy odroczony 

H~)'l·t(::t!golllit!',i~ Stm, lin J/.ll.lOll roku .~u" IHI 31.11.10/1 rok" 

)ociOlnlc rrJinlce pr:'f:j.~·'·iowe 0,00 0,00 

0,00 0,00 

~azem 0,00 0,00 

Vlezetwo Z Iytulu odroczonego podolku dochodowega 

IY%) 
0,00 0,00 

U/emne rrJinice przej.\'ciowe 0,00 0,00 

0,00 0,00 

?azem 0,00 0,00 

~ktylVo Z lylUl/I adroczonego podalku dochodowego 

IY%) 
0,00 0,00 

Nota 27 

Koszty rodzajowe 

IJ'Pliu'zL-go/"ienie 

Amortyzaeja 

7uiycie mGterial()w i energii 

Usluf.i abce 

ip"dolklloplaty 

Wynagrodzenia 

Uhc.:Zpieczenia i !nne !iwiadczenia 

!Pozoslale kOSZly rociuljowe 

iKosZry wg rodzajl/ mum 

SIIIII nn 1/.11.1011 roleu 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

SI"""" 31.11.1011 ",Au 

N 362.41 

401031.69 

102 ZJ8,71 

32942,70 

516.667,83 

94 1Z1.28 

/3 352.H9 

1174 717.51 

Prezentacja powyzszych koszt6w w ukladzie kalkulacyjnym 

Wy=tegolnienie SIOII "" 31.11.1011 rok .. Sian no 31.11.1011 rok" 

)raCjO u::domiania wndy - GMwczyn 0,00 95574,51 

\'Ia~ia uzcialniania w()ciy . PrzykOly 0,00 98101,56 

nne koszly dOl. slaejl uzdatnlGIIIO (!.IJU 53 (j-JI), 7] 

kJczyszczalnia .vclek6w w Malej Wyi 0.00 82312.53 

pczyszczalnia ,1.'Ciek6w w DZlerianowie 0.00 /I 580.56 

nne koszly oczyszczania ::.c,ekdw 0,00 19066.06 



Ulrzymome czys/o.\c.:1na lerem (j Gmmy A4a/a Wie.,: U,OU IY 127,69 

rd~mc.?anie O,OU 2NXI/,?X 

fj'eiek l bylowe 0,00 -10088,99 

UI17ymanie subsloncj; mh!szkam owej 0,00 2j 270,8./ 

lPozOHa/e IJslugi remon/ow(}-hudowlane 0,00 863Yj,37 

')oSlarczanie ccnrro/nego ogr:ewanlo 0,00 791/5.19 

lJtrzymame Zle/em I t.;;:ysfOi,ci dnjg 0.00 II j3X,58 

~plala IOrgowG 0,00 2658,57 

V'Jietqcc ulrzymanie drog gminnych 0,00 59 287,63 

' rzed.l'zknle Samorzqdowe w /vlalel W.I'I 0,00 69369,86 

Szkola /lo(/srawowG w OZler tol1owie 0,00 776,20 

Urzqd 0miny w Malet WSI -remnnl budynku 0,00 1 677,83 

r(0szty zarzqdu i adminis/rocjl 0,00 368 75{32 

Nota 28 

Pozostale przychody operacyjne 

I 

Wys:cugolll;~n;(! 

~~~YI~'k~-..e-z~b-y-~~ia-.\'~;r-o~dk~(~;W--/~--va~0~'e-h~()-IV-!-'-V-a-rl-{)~."~-' I~· -------
riemOlerwlnych i prawnych 

S,nnnaJl.I2.1011 roku 

+----------------------------
100 

Slm. ' IR JI, Il,2UI1 rolui 

~------------------------4
1 00 

)Olaeje 0,00 0,00 

nne przychody nperacYJne, w ly l1l : 0,00 I 7./9,2-1 

rozwiqzomc odpisow aklUa"zl~fqcych woI'/o.\[ 

~wleino.i;cl 
0,00 0,00 

r()zwfq:anie rezcl1vy z tYlulu 0,00 0.00 

zwrncone, umnrz()ne podalki 0,00 0,00 

oirzy mane z wrOly kosz/rJw poslUJowania .\porn ego 0,00 0,00 

z Iytulu riJimc /nwenlOlyzacyjnych 0,00 0,00 

/nne (re/unda(;ja kosz/()w zalrudn iema z powlO/owego 

Ur:~du I'racy IV I'locku) 
0,00 I7.JY.2.f 

la:em: u,ou I 7./Y,2.f 

Nota 29 

Pozostale koszty operacyjne 

SIan no J/, 12.2011 rokuSian nn ,1I./2. 1UII roku 

I 



~'/rafO ze zbycio .\:J'odkil w /nf.Jolych oraz worto.\:ci 
1iemaferialnych i prmvnych 

0,00 0,00 

~kfuaillac:to wano.,:cl akt)'w()w n1~!inans()wyc.:h, wfym: 0,00 0,00 

odpls)' aktuollza(Ylne worlO.\·ci zapQ.wjw 0,011 0,00 

oupi.\y aktuallzacyjne wartm:ci nalcino.~·ci 0,00 0,00 

pozostale 0,00 0,00 

nne kosZlY o(lera<yjne, wlym: 0,00 0,00 

ulwOI'ZOne rezerwy z IYllllu 0,00 0,00 

darowlzny 0,00 0,00 

odp/sane naleznn.,:ci 0,00 11,00 

ko>zly likwidacjI "rodk6w Irwalych 0,00 0,110 

koszty po.'\t((j1owonia spornegn 0,00 0,00 

ko.\zlY /!/...'1Vidaqi !apG.wjw 11,011 0,00 

!nne (od"clkl) 0,00 0,02 

?azem 0,110 0,02 

Nota 30 

Przychody finansowe 

WI·slc:.~t:o{nielli~ Siall 11<1 JI,I2,201 1 mkll Siall nil 31. 12.2012 roku 

7yl'kl: lylUlu udna/u", innychjedn()Slka<h, IV Iym: 0,011 0,00 

zyski z Iylulll IIdzml" H'jednoslkach (lawiqzanych 0,00 0,00 

zyskl Z Iyl llio "dzIOI" IV jednOSlkach innych 0,00 0,00 

Pd\'Clkl, HI Iym: 0,00 2 ~J9,J/ 

odselkl od ,'plilek (lowiqzanych 0,00 O,/JO 

Od"Clk, od paz()swlych konlrahent6w /J,OO 0,00 

ndselki ad obliga<ji 0,00 0,00 

odselki budtetowc 0,00 0,00 

od"elkl bankowe O,O/J /J,OO 

mAcIk, p()zlJ.'ilolc O,OU 2 n9,J/ 

IPrzychody z Iylllill o(llaly slalej ('przedat wody) 0,00 29879,5/ 

1P17ychody ze zbycm inweslycjl, w tym: 0,00 0,00 

.... . . .. 0,00 0,00 

~kltlaliza(ja warfO. ~·ci inwesIY<..J/, w lym: /J,O/J O,IJO 

0,00 II,O/J 



nne, W Iym : 0,00 0,00 

riJinice kurs(}we 0,00 0, 00 

pozosw/e przyehodyjinansowl! 0, 00 0,00 

!Rnzem: 0,00 323 18,82 

Nota 31 

Koszty finansowe 

W"'S1.C~go"rie"ie SlIlnllnJ/. 12.2011 rok" Slnll WI J/.1 1.2012 roku 

Pd"dkl, W Iym: 0,00 86,62 

ndselki nd spolek fJn w1qzonych 0,00 0,00 

oJsefk i od {Jllz()slalych kon'rahenfrlw 0,00 0,00 

ndsel ki od obl/gaej; 1),110 0,00 

odselki hudietowe 0,00 0,00 

od,elk, bonknwe 0,00 0,00 

od"clki pnzos/ale 0,00 116,62 

';troU, :c zhyda mwesly~iJ . w fym: 0, 00 0,00 

0,00 0, 00 

Akwalizacja warlo~ki in weslyqi, w Iym: 0,00 0,00 

IIdzialy zakupionych "polek 0,00 0,00 

zakupirme okLje w/osne 0,00 0,00 

nne, w 'ym: 0,00 0,00 

rr;zmce kursnwe 0,00 0,00 

pozn.l lale koszlY /inans()we 0,00 0, 00 

!Razem; 0,00 86,62 

Nota 32 

Zyski i straty nadzwyczajne 

J~)'·\·U.·:~Il,jlnit!n;e .\ 'Ian "" .f/ . 12.10ll ro/", Sian ntl JI .11.1012 roku 

_y.\·ki nadruJyc:zajne. w lym . 0,00 0, 00 

In.mwe 0,00 0,00 

pozosfale 0,00 0,00 

lraly nadzwyczo)ne, w lym: 0,00 0, 00 

Io.m we 0, 00 0,00 



pozos/ale 0,00 0,00 

Wymk no operoCjoch nodzwyczajnych. w rym: 0,00 0,00 

losowy~h 0,00 0,00 

{mzoswlych 0,00 0,00 

Ot/Ol e.k. dochodowy od wyniku no operoCjoch 

11Odzwyeza;nych 
0,00 o,ou 

W okresie obj~tym sprawozdaniem finansowym za 2012 rok nie wyst'l]Jity w Sp6ke zyski straty nadzwyczajne 

powstate na skutek zdarzen trudnych do przewidzenia, 

Nota 33 

Struktura srodk6w pieni~:inych przyj~tych do rachunku przeptyw6w 

I 
H)'Jlczegolllien;e SIQJ, nil n,ll,lOIl rok" Sllllllla JI,ll,lOll rok" 

~roJkl {1ieni~tne w kasie o,ou u,uo 

<"rodki picnit,tne no rachunkach hankmvych 0,00 0,00 

nne ,;'rmJki pfeni<;ine O,OU 0,00 

nne okt)'wa (Jlenil;ine 0,00 0, 00 

V?azem .irodki pieniqine Jla pOlrzeh roehunku 

r17eplyw(;w pieni~inyeh 
0, 00 0,00 

Sp6tka nie sporz'l.dza rachunku przeptyw6w, 

Nota 34 

R6:inica mi~dzy zmianami bilansowymi niekt6rych pozycji a zmianami wynikajllcymi z rachunku przeplyw6w 

pieni~:inych 

Zgodnie z art, 45 ust. 2 UoR Sp6fka w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok nie sporz'l.dza rachunku przeptyw6w 

pieni~wych , zatem nie wykazuje r6wic pomi~dzy bilansem a rachunkiem przeptyw6w pieni~i:.nych , 

Nota 35 

Przeci~tne zatrudnienie w roku obrotowym 

'ij'JZ" .::.ego!n;cnie W ciq/:1I1D12 rok" 

IPracown;cy no Sianowiskach robo /mezyeh 9,13 

~racownl('Y no slonowiskach niero/)o/niczych 5,25 

lPrzeci~tne ZGfl11Jm eme 1./,58 

Nota 36 



w..·.r:,c:egtilnit!nie K,.,ota 

rza/'zqd 131 ' 09. 2J 

i(?ada Nadz()rc~o ; 13U.OO 

)g61e m 133 53Y.2J 

Nota 37 

Transakcje z osobami wchodzllcymi w sklad organ6w zarzlldzajllcych, nadzorujllcych albo administrujllcych 

W.rSlclcgtilnjell;c KlI'orn ()pr{)t,'l!nroIWlni~ 
Termi")' splaty 

l?a/,zqd 0. 00 

r aJa Nad;:orcza 0.00 

)wi1e m 0.00 

Sp6Ika nie udzielila w roku obrotowyrn 2012 pozyczek i swiadczen 0 podobnyrn charakterze osoborn wchodz1\.cyrn w 
skIad organ6w zarz1\.dzaj1\.cych i nadzoruj1\.cych. 

Zgodnie z wiedz1\. ZarZ'ldu Sp6tka nie zawierala istotnych transakcji ze stronarni powi1\.zanyrni ( w rozurnieniu UoR) na 
warunkach innych niz rynkowe. 

Nota 38 

Wynagrodzenie bieglego rewidenta / podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowcy 

Sprawozdanie Sp6tki nie pod legato w okresie sprawozdawczyrn badaniu przez biegtego rewidenta. 

(zgodnie z art. 64 ustawy 0 rachunkowosci) . 

Nota 39 

Kursy przyj~te do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysk6w i strat 

Sp6Ika do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysk6w i strat w 2012 roku, nie stosowala kurs6w, poniewaz nie rna 

pozycji wyrazonych w walutach obcych . 



Zaklad GOSpOci ;1;Lj 

KOrTIl! n2 lnej i Mi':-~ !;~ Ii , v," j 

Sf}, Z '.j,'.) , '/1 ft.,; ·::i 'hIsi 


09 50 t.~".id W,_;, ,,\ - ' . ' .', ' 

tel 24 269 7:" ,. : . 


NlPl7.4~.32.H!H7 , .R..:g.I.>.:~= ! .' ,.,0., ........... 

(piec7""CjednoSl ki) 

BILANS 

sporz~dzony na dzien: .3~ ..1.2:~O.1~.r: ..................... 
jednostka obliczeniowa: PLN . .. . 

AKTYWA Stan na PASVWA Stan na 
31 .12.2012 r. 31 .12.2011 r. 31.12.2012 r. 31 .12.2011 r. 

A Aktywa tnvale 391 507,46 0,00 A Kapilal (fundu5z) wlasny 436091,26 0,00 

I 
Wartosci niematerialne i 

I Kapital (fundusz) podstawowy prawne 4010,13 0,00 358 000,00 0,00 

I 
KosZly zakOl1czonych prac 

II Naleme wplaty na kapital 
rozwojowych 0,00 0,00 podstawowy (wielko§c ujemna) 0,00 

2 Wartosc firmy III Udlialy (akcje) wlasne 
0,00 0,00 Jwielko§c ujemnai 0,00 0,00 

3 
!nne wartosci niematerialne i IV Kapital (fundusl) lJlpasowy 
prawne 4010,13 0,00 1772,00 0,00 

4 Zaliczki na wartosci V Kapital (fundusl) 1 

niematerialne i prawne 0,00 0,00 aktualilJlcji wyceny 0,00 0,00 

h II Rzeczowe akt)'wa tn\'ale VI Pozostale kapitaly (fundusze) 
387497,33 0,00 rezerwowe 0,00 0,00 

r-" I Srodki trwale 387497,33 0,00 VII Zysk (strata) llat ubieglych 0,00 0,00 

a) grunty (w t)~n prawo VIJI Zysk (strata) nelto uivtkowania wieczystego gruntu) 309772,00 0,00 76319,26 0,00 

budynki. lok ale i obiekty Odpisy z zysku netto w cillgu 
b) IX roku obrotowego inzynierii l'ldowej i wodnej 

0,00 0,00 (wielkosc ujemna) 0,00 0,00 

c) urzqdzenia techniczne i 
B ZobowilllJlnia i rezerwy na 

maszyny 26425,33 0,00 zobowilllJlnia 104311,92 0,00 

d) srodki lTansportu 51 300,00 0,00 [ Rezerwy na zobowilllJlnia 0,00 0,00 

e) inne srodki trwale I Rezerwa z tytulu odroczonego 
0,00 000 podatku dochodowego 000 0,00 

2 Srodki tn-vale IV budowie 2 
Rezerwa na swiadczenia 

0,00 0,00 emerytalne i podobne 0,00 0,00 

3 
Zaliczki na srodki trwale IV 

- dlugoterminowa
budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Nalemosci dlugoterminowc 0,00 0,00 - kr6tkoterminowa 0,00 0,00 

I Od jednostek powi¥3nvch 0,00 0,00 3 Pozos tale rezerwy 0,00 0,00 

2 Od pozostalych jednostek 0,00 0,00 - dlugoterminowe 0,00 0,00 

IV Inwestycje dluooterminowe 0,00 0,00 - kr6tkoterminowe 0,00 0,00 

I N ieruchomosci 0,00 0,00 II ZobowilllJlnia dlugoterminowe 000 0,00

• 2 Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Wobec jednostek powi¥30ych 0,00 0,00 

3 
Dlugoterminowe aktywa 

2 Wobec pozostalych jednostek 
finan sowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powi¥3nych 0,00 0,00 a) kredyty i poiYczki 0,00 0,00 

- udzialy lub akcje b) z tytulu emisji dlumych 
0,00 0,00 papier6w wartosciowych 0,00 0,00 

- inne papiery wal1osciowe 0,00 0,00 c) inne zobowil\Z3llia finansowe 0,00 0,00 

- udzielone jJoiyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 

- inne dlugoterminowe aktywa 
HI ZobowilllJlnia 

finansowe 0,00 0,00 kr61koterminowe 104 311,92 0,00 

b) w ~ozostalych jednostkach 0,00 0,00 I Wobec jednostek powi¥3nych 0,00 0,00 

- udzialy lub akcje a) 
z tytulu dostaw i uslug, 0 

0,00 0,00 okresie wymagalnosci: 0,00 0,00 

- inne papiery wal1osciowe 0,00 0,00 - do 12 miesi~cy 0,00 0,00 

- udzie lone poiyczki 0,00 0,00 - powyiej 12 miesi~cy 0,00 0,00 

- inne dlugoterminowe aktywa 
b) inne 

finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 lnne inwestvcje dluooterminowe 0,00 0,00 2 Wobec pozostalych jednostek 104 311,92 0,00 

V Dlugoterminowe rozliczenia a) kredyty i pozyczki 
m ifdzyokresowe 0,00 0,00 104311,92 0,00 

I Aktywa z tytulu odroczonego b) 
z tytulu emisji dluZnych 

podatku dochodowego 0,00 0,00 papier6w wartosciowych 0,00 0,00 

2 
!nne rozliczenia 

c) inne zobowil\Z3llia finansowe 
m i,.dzvokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

~. 




Zal~tad G o spo darki 

Ko!. lIna!n"i i i\llie5Z~(i1niowej 
 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 

5'1 , Z J,O. VI, '-,.J.;!; 'iJsi 

, 'cij-4'C(~i~~~6'j~~tia~tk'I~' I ' ?'; ~.~·~k': '~ 


lei 24 269 7::; 6(11 ! , 

NIP 774-321-18-67 Rsp~~ny za okres" 2,3.0,1.20,1,2 r: d,o 3,1 .. 12:20,1,2 r: ' . ', . ,.' ' ... , . . . 

(wariant por6wnawczy) 
jednostka obliczeniowa: ,PLN , , , , 

Wiersz Wyszczegolnienie 
2012 

Daoeza rok 
2011 

A 

I 
II 

III 

P~chody netto ze sprUdab' i zr6wnane z nimi w tym: 
- od jednostek powi,ganych 

Przychody neno ze sprzedaiy produkt6w 
Zmiana stanu produkt6w (zwi~kszenie - wartosc dodatnia, 
zmniejszenie - wartosC ujemna) 
Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 

1 236085,35 

1 231 696,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

IV Przychody netto ze sprzedaiy towar6w i material6w 4388,75 0,00 

B Kosz!y dzialalnosci operacyjnej 1 174717,51 0,00 

I 
II 
III 
IV 

Amortyzacj a 
ZUZycie material6w i energii 
Uslugi obce 
Podatki i oplaty. w tym: 

14362,41 
401031,69 

102238,71 

32942,70 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

V 
VI 
VII 

- podatek akcyzowy 
Wynagrodzenia 
Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 
Pozos tale koszty rodzajowe 

0,00 

516667,83 
94121,28 

13352,89 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

VIII Wartosc sprzedanych towar6w i materiaJow 0,00 0,00 

C Zysk (stratatze sprzedaty (A - B) 61367,84 0,00 

D Pozostale przychody operacyjne 1749,24 0,00 

I 
II 
III 

Zysk ze zbycia nietinansowych a~w6w trwalych 
DOlacje 
Inne przychody operacyjne 

0,00 

0,00 

1749,24 

0,00 

0,00 

0,00 

E Pozostale koszty operacvjne 0,02 0,00 

I 
II 
III 

Strata ze zbycia nietinansowych aktywow trwalych 
Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych 
Inne koszt)' operacyjne 

0,00 
0,00 

0,02 

0,00 
0,00 

0,00 

F Zysk (strata) z dzialalno~ci oj)eracyjnej (C + D - E) 63117,06 0,00 

G Przychody finansowe 32318,82 0,00 

I Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

1.1 

- od jednostek ~owicganych 
Odsetki. w tym: 

- od jednostek powiqzanych 

0,00 
2439,31 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

III 
IV 
V 

Zysk ze zbycia inwestycji 
Aktualizacja wartosci inwestycji 
Inne 

0,00 

0,00 

29879,51 

0,00 

0,00 

0,00 

H Koszty finansowe 86,62 0,00 

I 

II 

Odsetki, w tym: 
- dla jednostek powiC\Zlli1ych 

Strata ze zbycia inwestycji 

86,62 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

III 
IV 

Aktualizacja wartosci inwestygi 
Inne 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

I Zysk (strata) z dzialalno~ci I!:ospodarczej (F + G - H) 95349,26 0,00 

J Wynik zdarzen nailzwyczajnych (J.I. - J.l1.) 0,00 0,00 

I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II 
K 

Straty nad~'czajne 

ZyskJstrata) brutto (I +/-J)
0,00 

95349,26 

0,00 

0,00 

L 
M 

Podatek dochodowy 
[Pozostale obowillzkowe zmniejszenia zysku (zwifkszenia straty) 

19047,00 

0,00 

0,00 

0,00 

N Zysk (strata) netto (K  L - M) 76302,26 0,00 

Zct('L { 
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8 Aktywa obrotowe d) z tytulu dostaw i uslug, 0 

317 032,14 0,00 okresie wymagal nosci : 13136134 000 

I Za(lasy 5032,57 0,00 - do 12 miesi~cy 131361,34 0,00 

I Materia/y 0,00 0,00 - powyZej 12 miesi~cy 0,00 0,00 

2 P61produkty i prodllktv w toku 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

3 Prodllkty got owe 0,00 0,00 t) zobowil\Z3nia weksJowe 0,00 0,00 

4 Towary g) 
z tytulu podatk6w, eel, 

5032,57 0,00 ube~ieczen i ilUlych swiadczen 23048,57 0,00 

5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) zJ)1ulu wynllgJ"odzen 4684,54 0,00 

II Naleinosci kr6tkoterminowe 140054,54 0,00 i) inne 9041,97 0,00 

I 
Naleznosci od jednostek 

3 Fundusze specjaJne 
powi~ych 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) 
z 1)1ulu dostaw i uslug. 0 

IV Rozliczenia mi\!dzyokresowe 
okresie SjJlaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 

- do 12 miesii(cy 0,00 0,00 I Ujemna wartosc firmv 0,00 0,00 

- powyi.ej 12 miesii(cy 2 
Inne rozliczenia 

0,00 0,00 mii(dzyokresowe 0,00 0,00 

b) ilUle 0,00 0,00 - dlugoterminowe 0,00 0,00 

2 
Nalemosci od pozostalych - kr6tkoterminowe
jednostek 140054,54 0,00 0,00 0,00 

a) z I)tulu dostaw i lIslug, 0 

okresie splaty: 133451,86 0,00 

- do 12 miesii(cy 132583,60 0,00 

J - powyzej 12 miesi~cy 868,26 0,00 

z 1)1ulu podatkow, dotacji. eel, 

b) 
ubezpieczen spolecznych 
i zdrowotnych oraz innych 
slViadczen 2224,00 0,00 

c) ilUle 4378,68 0,00 

d) dochodzone na drodze sqdowej 0,00 0,00 

III Inwestycje kr6tkoterminowe 171945,03 0,00 

I 
Kr6tkoterminowe aktywa 
finansowe 130572,78 0,00 

a) IV jednostkach powi~ych 0,00 0,00 

- udzialy lub akcje 0,00 0,00 

- inne pJlQiery wartosciowe 0,00 0,00 

- udzielone pozyczki 0,00 0,00 

- inne krotkoterminowe aktywa 
finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 

- udzialy lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 

- udzielone pozyczki 0,00 0,00 

- inne krotkoterminowe aktywa 

~ c) 

finansolVe 0,00 0,00 

srodki pienii(zne i inne aktywa 
Ipieni~zne 130572,78 0,00 

- srodki pienii(me w kasie i na 
rachunkach 130572,78 0,00 

- inne srodki~ienii(zne 0,00 0,00 

- inne aktywa pienii(me 0,00 0,00 

2 
llUle inwestycje 
krotkotermi nowe 41372,25 0,00 

IV 
Kr6tkoterminowe rozliczenia 
mitdzvokresowe 0,00 0,00 

AKTYW A razem 
II 

PASYWArazem 
(sum. poz. A i B) 708539,60 0,00 (sum. poL A I B) 

~ 708539,60 0,00-~'IllriZ..au 
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