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AKTYWA

Aktywa trwale
Wartosci niematerialne i
prawne

Koszty zakonczonych prac
rozwojowych

Wartose firmy

Inne wartosci niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartosci
niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwale

Srodki trwale
grunty (w tym prawo
uzytkowania wieczystego
gruntu)

budynki, lokale i obiekty
inzynierii ladowej i wodnej

urzadzenia techniczne i
maszyny
srodki transportu

inne srodki trwale

Srodki trwaie w budowie

Zaliczki na srodki trwale w
budowie
NaleznoSci dlugoterminowc
Od jednostek powiazanych
Od pozostatych jednostek
Inwestycje dlugoterminowe

Nieruchomosci

Wartosci niematerialne i prawne
Dtugoterminowe aktywa
finansowe
w jednostkach powiazanych

- udziaty lub akcje

- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne dlugoterminowe aktywa

finansowe
w pozostalych jednostkach

- udziaty lub akcje

- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne dlugoterminowe aktywa

finansowe
Inne inwestycje dlugoterminowe
Dlugoterminowe rozliczenia

miedzyokresowe
Aktywa z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
miedzyokresowe
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Kapital (fundusz) wlasny

Kapital (fundusz) podstawowy

Nalezne wplaty na kapital
podstawowy
(wiclkosc ujemna)
Udziafy (akcje) wJasne
(wielkosc ujemna)

Kapital (fundusz) zapasowy

Kapital (fundusz) z
aktualizacji wyceny
Pozostale kapitaly (fundusze)
rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubieglych

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto w cifjgu
roku obrotowego
(wielkosc ujemna)
Zobowiijzania i rezerwy na
zobow iijzania
Rezerwy na zobowitjzania
Rezerwa z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na swiadczenia
emerytalne i podobne

- dtugoterminowa

- krotkoterminowa
Pozostaie rezerwy
- dtugoterminowe
- krotkoterminowe
Zobowiqzania
dlugoterminowe
Wobec jednostek powiazanych

Wobec pozostalych jednostek

kredyty i pozyczki
z tytulu emisji dluznych
papierow wartosciowych
inne zobowiazania finansowe
inne
Zobowiqzania
krotkoterminowe
Wobec jednostek powiazanych
z tytulu dostaw i usiug, o
okresie wymagalnosci:
-do 12 miesiecy
-powyzej 12 miesiecy

inne

Wobec pozostalych jednostek

kredyty i pozyczki

z tytulu emisji dluznych
papierow wartosciowych

inne zobowiazania finansowe

Stan n a • ; "::: \"~f>'-
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877.761,00

924.805,00

(47.044,00)

38.083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.083,00

0,00

0,00
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51.631,00

(5.454,00)

823.451,00
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0,00

38.924,00

1.185,00

1.185,00

1.185,00
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Aktywa obrotowe

Zapasy
Materialy
Poiprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe

Towary

Zaliczki na dostawy
Naleznosci krotkoterminowe
Naleznosci od jednostek
powiazanych
z tytuhi dostaw i ustug, o
okresie sptaty:
-do 12 miesiecy

-powyzej 12 miesiecy

inne
Naleznosci od pozostalych
jednostek
z tytuhi dostaw i ustug, o
okresie sptaty:
- do 12 miesiecy
-powyzej 12 miesiecy
ztytuiu podatkow, dotacji, cet,
ubezpieczeii spotecznych
i zdrowotnych oraz innych
swiadczeri
inne
dochodzone na drodze sadowej
Inwestyc.je krotkoterminowe
Krotkoterminowe aktywa
finansowe
w jednostkach powiazanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne krotkoterminowe aktywa

finansowe
w pozostafych jednostkach
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne krotkoterminowe aktywa

finansowe
srodki pienigzne i inne aktywa
pieniezne
- srodki pieniezne w kasie i na

rachunkach
- inne srodki pieniezne
- inne aktywa pienifjzne
Inne inwestycje
krotkoterminowe
Krotkoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe

AKTYWA razera
(suma poz. A i B)

40.052,00

304,00

304,00

27.348,00

0,00

0,00

27.348,00

0,00

111,00

27.237,00

10.861,00

10.861,00

0,00

0,00

10.861,00

10.861,00

1 .539,00

915.844,00

41 .730,00

238,00
0,00

238,00

21.759,00

123,00

123,00

123,00

21.636,00

0,00

0,00

632,00

21.004,00

17.858,00

17.858,00

0,00

0,00

17.858,00

17.858.00

1.875,00

869.628,00
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z tytuhi dostaw i ustug, o
okresie wymagalnosci:
-do 12 miesiecy
-powyzej 12 miesiecy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiazania wekslowe
z tytutu podatkow, cet,
ubezpieczeii i innych swiadczeii
z tytutu wynagrodzeii
inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia mifdzyokresowe

Ujemna wartosc firmy
Inne rozliczenia
miijdzyokresowe
- dtugoterminowe

- krotkoterminowe

•PASYWA razem
(suma poz. A i B)/ ,

0,00

0,00

38.083,00

0,00

0,00

9^.844,00

0,00

37.739,00

784.527,00

784.527,00

784.527,00

869.628,00

Sporza_dzono dnia . 21.03.2016r

GLdWNYKSiEGOWY

Jadwi walska
(imi?, nazwisko i podpis osoby, ktorej powierzono prowadzenie ksia.g
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci)

(imi?, nazwisko i podpis kiei
k ie ru je organ wieloosobowj

- na podstawie art. 52 u

jednostki, alezeli jednostka.
wszystkich cztonjjow tego organu
2 ustawy o rachilnkowosci)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzow Wlkp., ul. Owocowa 8.


