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BILANS
sporządzony na dzień 30-09-20l7

I. Kapital (fundusz) podstawowy 12 064 802,05 lt 982 040,20

I . Koszty zakoltczonych prac

rozwoiowych
II. Kapital (fundusz) zapĺsowy' w
tvm:

2. Wartośl firmy
- nadwyżka wartości sprzedazy

(wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcii)

3. Inne wartości niemateľialne i pľawne 35 830,17 t37 344,64
III. Kĺpitĺl (fundusz) z aktunlizacji
wyceny, w tymi

4. Zaliczki na wartości niematerialne i

prawne
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV.Pozostale kapitały (fund usze)

ľezeľwowe' w tym:

l. Środki trwałe 73 t26 094,20 75 253 224,55
- tworzone zgodnie z umową (statutom

spółki)

a' Gľunty (w tym prawo użytkowania
wieczvstego gľuntu) 1969 644,00 1969 644,00 - na udziały (akcje) własne

b. Budynki, lokale, pľawa do lokali i

obiekty inżynierii ladowei i wodnej
49 t55 t77,59 48 731 787,44 V. Zysk (strata) z lat ubieglych -405 023,14 -s48 626,07

89 771,38c' Uĺządzenia techniczne i maszyny 4 190 874,22 4 910 124,30 Yl,Zysk (stratn) netto 143 602,93

d. Środki transpoľtu | 034 476,15 l 085 335,55
VII' odpisy z zysku netto w ciągu
ľoku obrotowego (wielkość ujemna)

:. Inne środki trwałe t6 775 922,24 t8 556 333,26

2' Śľodki tľwałe w budowie 14 ll5 169,78 5 839 631,50

3, Zaliczki na środki trwałe w budowie
l' Ręzerwa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego

7 416 347,t3
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i

oodobne
8229 458,99

l. od jednostek powiązanych - długoteľminowa 7 258 994,68 7 258 994,68

157 352,45 970 464,3t
2. od pozostałychjednostek, w ktÓrych

iednostka posiada zaangażowanie w
kapitale

- krótkoterminowa

865 4t6,07 2 2s8 968,t93' od pozostałych jednostek 3. Pozostałe rezerły

- długoterminowe

l. Nieruchomości - krótkoterminowe 865 4t6,07 2 258 968,t9

2' Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych

a. W jednostkach powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałychjednostek, w
których jednostka posiada

zaangaŻow anie w kap itale

23 821 937,68 t9 556 945,46- Udziały lub akcje 3. Wobec pozostaĘch jednostek

Ż2 577 804'68- Inne papiery wartościowe a) Kredyty i poĘczki t9 137 453,40

- Udzielone pożyczki
b) Z Ętułu ęmisji dłużnych papierów

wartościowych

c) Inne zobowiązania finansowe
- Inne długoteľminowe aktywa
finansowe

b' W pozostałychjednostkach w
których jednostka posiada

zaangażow anie w kapital e

0,00 0,00 d) zobowiąania wekslowe

- Udziały lub akcje e) inne t 244 133,00 4l9 49Ż,06

ffiffi
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Inne papiery wartościowe III. Zobowiązĺni8 krótkoteľminowe 32 697 365,64 24 4|9 Ż81,41

- Udzielone poŻyczkt
L Zob ow iqzania wobec j ednostek
powiązanych

0,00 0,00

" Inne długoterminowe aktywa
finalrsowe

a) Z tytułu dostaw i usług, o okľesie
wvmagalności:

0,00 0,00

l . W pozostałychjednostkach 0,00 0,00 _ Do l2 miesięcy

- Udzialy lub akcje - Powyżej l2m miesięcy

lnne papiery wartościowę b) inne

- Udzielone poŻyczki
2. Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka posiada

zaangaŻow anie w kapitale

0,00 0,00

- Inne długoterminowe akt1łľa
finansowe

a)Ztytulu dostaw i usług, o okľesie
wvmasalności:

0,00 0,00

1. Inne inwestycje długoterminowe _ do l2 miesięcy

V. Długoterminowe rodiczenir
międzyokresowe

397 047?,8 397 047?8 - powyżej l2 miesięcy

l. Aktywa z tytułu odroczonego

oodatku dochodoweso
b) inne

Ż. Inne rozliczęnia międzyokresowe 397 047,28 397 047,28
3 Zobowiązania wobec pozostałych

iednostek
3t 833 395,77 23 928 910,91

B. AkĘwa obrotowe 27 EE4E1E,45 25 194 230,60 a) Kredyty i poŻyczki 5 n225',7,5t Ż 265 99]' 
'60

I. Zapesy 1 638 313,90 1479 948,91
b) Z tytułu emisji dhlżnych papierów

wartośoiowych

l. Materiały l 638 313,90 I 479 948,9t c) Inne zobowiązania finansowe

2' Półpľodukty i produkty w toku
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie
wvmagalności:

19 242 94Ż'8Ż l4 080 694,37

3. Produkty gotowe _ do l2 miesięcy t9 242 942,82 L4 080 694,37

4. Towary _ powyżej l2 miesięcy

5. Zaliczki na dostawy i usługi
e) Zaliczki otľzymane na dostawy i

usługi

II. Naleźności kľótkoteľminowe t9 659 07259 13 s76 348J6 f1 Zobowiązanla wekslowe

l ' NależnoŚci odjednostek
powiązanych

0,00 0,00

g) Z tytrúu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotIlych oraz innych

tytułów publicznopľawnych
3 461 t80,92 3 t72 0tt.t5

a' z tytułu dostaw i usług, o okresie

spłatv:
0,00 0,00 h) Z tytułu wynagrodzeń Ż 4',l5 396'73 Ż 25l 03l,07

do l2 miesięcy i) Inne t 54t 617,79 2 l59 18Ż,72

powyżej l2 nliesięcy 4 Fundusze specjalne 863 9('9,87 490 J70,s6

b. Inne lV. Rozliczeniĺ międzyokrcsowe 39 008 403,07 40 779 807,40

2. Należności od pozostałych
jednostek, w ktÓrych jednostka posiada

zaangażow anie w kap ital e

0,00 0,00 l ' Ujemna wartośl firmy

a' Z Íytułu dostaw i usług, o okreste
spłaty:

0,00 0,00 Ż. lnne rozliczenia międzyokresowe J9 008 403,07 40 779 807,40

- do l2 miesięcy _ długoterminowe 34 9t7 264,47 34 917 264 ,47

powyŻej l2 miesięcy _ krótkotorminowe 4 091 138,60 5 862 542,93

b. inne

3' NaleŻnośoi od pozostałych jednostek Í9 659 07Ż'59 t3 576 348,36

a. Ztytułu dostaw i usług' o okresie
rolatv:

18 289 038'Ż9 l2 853 941.15

- do l2 miesięcy t8 289 038,29 l2 853 941,15

_ powyŻe.i l2 micsięoy

Strona 2 z 3



b. z tytułu podatków, dotacji, ceł,

ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych tytułlw
publicznoprawnych

1206,20 2 185,35

c. Inne l 3ó8 828'l0 720 Ż2l,86

d. dochodzone na drodze sądowej

l . Kľótkoterminowe aktywa fi nansowe 5 926 640,8t 9 s23 343,03

a' W jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- Udzialy lub akcje

- Inne papiery wartościowe

-Udzielone poĘczki
- Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

b. W pozostałyoh jednostkach 0,00 0,00

- Udziały lub akcje

- Inne papiery wartościowę

- Udzielone poĘczki
. Inne kľltkoterminowe aktyrľa
finansowe

c. Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

5 926 640,8t 9 s23 343,03

- Sľodki pieniężne w kasię i na

rachunkach

- Inne śľodki pieniężne 5 9t2912,7t 9 515 300,43

- Inne aktywa pieniężne l3 ó68'l0 I042,60

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

óó0 85l'l5 ó l4 590'30

Zgorzelec dni a 24 - I 0 -20 l'7

podpis osoby której powierzono

pľowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis

-sP

ednostki
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