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Bilans

Treśó stan na 31.12,2019 2020{9.30 resc stan na 31,12,20,t9 2020-o9-30

Aktwa PasWa
A, Aktywa trwałe 132 496.35 159 087.0( A. kaDitał własnv 9 796,7c _238,103,0(

I wańości niemateńalne

i prawne
0,00 0,00 l, Kapitał podstawowY 80 000.0c 80 000.0(

ll Należne Wpłaty na kapitał
oodstawowv (weńość u ie mna)1 (osźv zakończonvch ofac rozwoiowch

2. /r'ańość fimy lll. udziały (akcje) własne
lwielkość uiemna)niemat i 0.00 0,00

4 zaliczki na wart.niemater,i KaDitał zaDasowv 0,0( 0,00

ll, ązeczowe akfuwa truałe 1 32 496.35 1 59 087.06 Kapitał z aktualizacii WycenY

1 jrodki tNałe 1 32 496,35 1 59 087,06 pozost ałe ka Dit alv re ze rw owe

a. |runty własne (w tym pr,użylk,wieczyst,) VlI. zvsk (stratdz lat ubiegłych -l 1ł 5?A nP -7a ,na 3(

b, lokale i obiektv inżynierii 59145,32 49 761,8c Vlll zvsk ktrata) netto -56 677,22 -247 899,7c

c, 55 402.5§ 98 1 92.31 lX. odpisy z zysku netto w ciągu roku

^hr^ł^|ilFdó ^uiAlkóść 
l t ia ń n eld, irodki t

nne środki tMałe 17 348,44 11 132,9€ B. zobowiązania i rezerwy na 61 2 852,09 933 306,3,1

2. srodki tMałe w budowie

zaliczki ne środki tMałe I Rezeruv na zobowiazania 0.0c 0.0c

lll. N a l e żn o ści dłu qote tm i n owe 0,00 0,00 1 RezeMa z tńułu odfo@one0o

n.dAtkIl dnćhdMcnóoowiezanvch

)d 2 0,0c 0,00

l nwe stYcje długote rmi n owe 0.00 0,00

1

ci niemalerialne i o 0,0c 0.00

3, finansowe 0,00 0,00

a v jednostkach powiązanych 0.0C 0.00

b, )h iednostkach ll. Zobowi ąza n i a dłu gote rm i n owe 75 395,66 1021o2,97

)łu qote m in - rozli cz, mi e dzvo kre s 0,00 0,00
^/obec 

iednostek oowiazanvch

r doch 2. ń/obec pozostałch iednoslek 75 395,66 1o2 102.97

2, nne rozliczenia miedzyokresowe 75 395,66 ,l02102,9,1

B. Aktvwa obrotowe 49o 152,44 536 1 16,25 b. tytułU emisji dłużnych papieróW

l. zaDasv 0,0c 0,0c
a finansowe

2 )ółp.odukty i produkiy w toku

lll. 7- o bow i ąz a n i a k ró t kote rm i n ow e 537 456,43 41 0 293,37

5 zaliczki n 0,0c 0,0c 1. ruobec iednostek powiązanych 0,00 0.0c

ll N a leżn ośc i k rótkote mi nowe 460 81 9,53 361 008,8! a. i usłuo. o okresie wmaoaln: 0,0c 0,0c

1 od powi9zanych 0,0c 0,0c - do ,I2 miesięcy

a M. dośaw i usfug, o okrcsie spłaty: 0.0f 0.0C

-do12 b nne

_ powżei 12 miesięcy Nobec 537 456,43 410 293,3i

b, a. (edyty i pożyczki

ci od oożoslefoch 460 81 9.53 361 008.8l dfu żnvch DaD,WańościoWch

tvt, dostaw i ush]q, o okresie spłatY| 399 468.90 276 776,69 nne zobowiązania finansowe

-do 12 399 468.90 276 776.69 d tń, dostaw i usfua. o okresie 376 852,53 296 339,9t

i 12 miesięcY _dol2m 376 852.5! 296 339.9(

tyt, podatków, dotacji, ceł, ubez 0,00 i12
jrowotnvch oraz innych świadczeń .aliczki otżymane na dostary

61 350.63 84 232.15 f

d, lochodzone na drodze sądowei tyt, podatkóW, ceł, ubeżpieczeń i innych 70 287,4ę 58 401,81

lll l nwe sfu c ie krótkóte m i nowe 28 300.26 174 074.76

1 e aktwa finansowe 28 300,26 174 074,76 h, z tyiułU rynaglodzeń 90 316,4l 55 55,1.60

oowiazanvch 0,0( 0,00

b. f pozostałych iednostkach !e soecialne

c. środki pienieżne i inne 28 300.2€ 174 074,7ę Rozl icze ni a mi ę dzyokre sowe 0,00 420 909,97

- śrcdki pieniężne w kasie i na rachunk. 28 300,2€ 174 074,7ę

- inne środki 1 wańość firmy

_ inne aktwa 9ienieżne 2 lnne rożliczenia międzyokresowe 0.00 420 909.9i

<ńtkote m i n owe rozlicz. mie dzyo kr. 1 032,6€ ,t 032,6a 0.0c 420 909,9i

suma aktywów 622 648,79 695 203,31 Suma pasywów 622 648,79 695 203,31

f, * _ Kr^}*Ję-

0,00 0,00

- kńikóteminówi

?

b


