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l. WartoŚci nienraierialne i prawne

1. Koszty zako*czonych prac rozwojowych

2. Wartośc firmy

3. lnne wartoścj niemateriafne i prawne

Ą.ZaIiczkz na wartości niemaierialne iprawne

ll' Rzeozowe aklywa trwałe

Kwo|a na dzi€ń
kańszący birlżąey
rrlk obfslowy

Kvfola na dzień
1<ończącypoprzedni
rak ÓbfotÓWy

:.Przekszlałeone dane
płrÓwnawcze za
;poprzedni rok

6 092,.745,38 , ''

0,00

5,097 369,77', .

_ __ : __

0,00

o:oo

0,00

0,00

0,00

1. Srodki trwałe

a) grunty (w tym prawo uzytkowania wteczystego gruntu)

b) budynki, lokale. prawa do lokali i obiekty inżynierii
lądowej iwodnej

.c) urządzenia techniczne i niaszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. $rodk] trwałe w budowie

,3.Łaliczki na środki trwałe w budowie

lll. Nalezności długoterminowe 0'00

1. od jednostek powiązanych

2 od pozostałych jec1noęIe,k, * ktorych jednostka posiada
zaair gazowainie w kaPitale

3. od pozostałych jednostek

lV. l nwestycje długoterrn inowe

Nieruchomości

Wańości niematerialne i prawne

ilługoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne pap]ery wańościowe

- udzielone pozyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach, w ktt'lrych jednoslka
posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

* inne papiery wartościowe

- udzielonę pozyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

]c) w poeostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papierY wartosciowe

- udzlelone poŻyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

6 092 745,38

6 082 001,34

148 896,96

5 757 423,74

30 708,55

0,00'

144 972,09

10 744,04

5 097 369,77

5 097 369,77

148 896,96

i no,ó s,l'i,,'iii

12 299,10

0,00

26 659,31

0,00

0.00

1

2

.J
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4' lnne inwestycje długoterminowe 
]

V. Długoterminowe roz}iczenia międzyokresowę l

1' Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodłwego

2' lnne r ozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

l. Zapasy

'1. Materiały
l

2. PÓłprodukty i produkty w toku

3. ProduktY gotowe

4. Towary

'5. Załiczk\ na dostawy i usługi

l l. NależnoŚci krÓtkoterminowe

1' Naleznosci od jednostek powiązanych

la) z tytułu clostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyzej 12 miesięcy

b) inne

2. NaleŻnoŚci od pozostałych 1ednostek' w ktorych jednostka

posiada zaangaŻowanie W kapltale

la) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyŻej 12 miesięcy

b ) inne

'3. tr,lalezności od pozostałych jednosłek

.a|ztvtu,ludostawiusług,ook1esiesPłaty:
- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy
pieczeń społecznychb) z tytułu podatkow, dotacji, ceł' u'bez

i zd rowotny.r.l óiu'"inńvóń tytułó* p'u bI iczn op raw nych

c) inne

ld) dochodzone na drodze sądowej

l lll" lnwestycje krÓtkoterminowe

1 . Krolkoterminowe aktywa {inansowe

a) w jednostkach powiązanych

- uctziały Iub akcje

- inne papiery wańościowe

- udzielone poŻyczki

- inne krÓtkoterminowe aktywa {inansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akc;e

,- irłne papiery wartościowe

- udzłełone pażyczki

- inne krotkoterminowe aktywa flnansowe

0,00 i

1 175 262,99 :

49 090,46 .

2 857,63

46 232,83

35 674,25

I 724 253,23'i

tra -7-70 Q'.l,JV t r v'vv
l

3 016,12

0,00

0,00

0,00

0,00

35 674,25

24 983,34

24 983,34

10 127,05

563,86

1087 436,82

1087 436,82

50 763,71

33 596,30l

33 596,30

33 465,21

33 465,21

13'1 ,09 ,

0,00

1 633 940,08

1 633 940,08
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,c) środki pienięzne i inne aktywa pienięzne

'- śrocjki pieniężne w kasię i na rachunkacŁl

- inne środki pieniężne

'- inne aktywa pieniężne

2. lnne inwestycje krÓtkołerminowe

lV. K ró tk oterm i n owe r ozliczęłia m ię dzyokre sowe

C. Należne wptatyna kapitał {fundusz} podstawowy

D. Udziały {akcje) własne

087 436,82

087 436,82

633 940,08

233 940,08

ąóo ooo,oo

3 061,46 2 937 ,02

7 268 008,37 :, 6 821 623,00l 0,00
Aktywa raaęm

PASYWA

A. Kapitał {fundusz} własny

l' Kapitał (fundusz) podstawowy

, lok obioiovlv 
' " ] rok obrotowy ;p9ptłdni rok obrolovł'y

l{'." 
"" 

,}.l"ń , K'ntu na dzień ] Prz*kształconę dane

kcńczący bieżący . końc'ący poprzedni 
, 
po'ó*n:Y":': 

._

6 336 042,01 5 732 588,91

5 732 588,91 4 676 880,71 |

0,00

0,00

ll, Kapitał (fundusz) Zapasowy, w tym;

1. Naclwyzka wartości sprzedaŻy (wartoścł enrisyjnej) nad

wartością nominalną udziałów (akc1i)

tlt. Kapitał (fundusz} z aktualizacji wyceny, w tym: 
]

1. Z tytulu aktualizacji wartoŚcl godziwej

lV. Pozostałe kapitaly (funduszei rezerwowe, w tym:

1. Tworzone zgodnie Z umową {statutem) społki

2. Na udziały (akcje)własne

V' Zysk (strata) z Iat ubiegłych

Vl. Zysk (strata) netto

Vll. 0dpisy z zysku netto w ciągu roku obrolowego

, 93'1 966,36 : 1 089 034'09l

l. Rezerwy na zobowiązania )

1' Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2' Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

a)długoterminowa

b)krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

a) długoterminowe

b) krÓtkoterminowe

1l Zobowiązania dlugoterminowe 557 440'56 668 571'12

1. Wobec jednostek powiązanych

2' Wobec pozostałych jednos1ek, w ktÓrych jednostka
posiada' zaangaŻow an ie w kapitale

3' Wobec pozostałych jednoslek 557 440'56 668 571'12

a) kredyty i pozyczki 557 440'56 668 571 12

b) z tytułu emisji dłuŹnych papierÓw wartościowych

Ć) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania weksolwe

e) lnne

603 453,10 1 055 708'20

!r,v!e!ko!'Ćujemna)-'-'..
n. źouowiązania i rgz€rwy na uobowiązania

#:Ąy
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t11, zoo1w1azania krÓtkoterm]nowe

'1. Zobowłązania wobec jednostek Pow1QzanYch

,a] z ty'tułu dostaw i uslug' o okresie wymagalności:

- do 12 miestęcy

- powyzej 12 miesięcy

'i. ź.oławią.ania wobec pozostałych jednostek, w ktÓrych

jednostka pos1ada zaangażawan|e w kapitale

,a) 
z tv]ułu dostali usług, o okres|e wymagalności:

do 12 mlesyelv

- powyże1 12 miesięcy

,b) lnl*
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

la) kredyty i poŻyczki

'b;, tytułu emisji dłuznych papierow wartośclclwych

c) inne zobawiązania fłnansowe

ld) z tytułu dostaw i usług, cl okresie wymagalności'

'- da 12 miesięcy

- powyŻej 'l2 miesięcy

:e\ za1iczki otrzymane na dostawy i usługi

, f} zabawiąza nia we ks lowe

g) z tylułu podatkÓw, ceł' ubezpieczeń społecznych i

' zdrowotnych oraz innych łytułow publicznoprawnych

,h) z tytułu wynagrodze

i) inne

'4. Fundusze sPec]alne

lV. Rozliczenia międzyokresowe

1 Ujemna wartość firmv

2' lnne rozliczenia międzyokresowe

'a) dłuqookresowe

b) klolkotermino*" 
,

Pasywa razem

218 789,67

218 789,67

111 130,56

94 956,1',I ,

94 956,11

12 623,00

80 00

155 736113:

':
155 736,',13

'155 736,13

7 268 00837 |

205 752,93

205 752,93

1 1 ',l 130,56

85 316,17

85 316,17

8 993,80

312,40

214 7 10,04
.-.

214 7 10,04

162 815,99

51 894,05
'-' -- 

|

6 821 623,00

0,00

0,00

0,00

osoba, której powierzono sporządzen ie

sprawozda nia finansowogo
{imię, nazwisko, data i podpis)

Agnieszka Pirog-Kochanie

P ROWA
Cieszyn 09.06.2BA

Kierownik jednostki, a

- w5zy€cy członkowie
{imię, nazwisko, data i

ieżeli jednostką kieruje organ
togo organu
podpis)

wietoosPotEzEs
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