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".,:",.~:
AKTYWA TRWAŁE 0,00 3671,18

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1. Kosztyzakońc?:~Y!=!:1.Er~crozwojo~~~. -t -=O"-:,O",O+--------..:O,,",O;:0:-l
2. Wartość firmy 0,00 0,00

___ ~3.~I=n~n~e~w~a~rt~oś~c~i~n~ie~m~a~te~r~ia~ln~e~i~p~ra~w~n~e~. ~ ~O.~O~O+_-----__=O~,O~O~
4. Zaliczki na wartości niematerialnei prawne 0.00 0.00

li. Rzeczowe aktywa trwale . . 1- 0~,';:0~0+_----_;;3~6:::7,:.1'_:,1~8
1. Środki trwałe 0,00 3671,18

1_---- a) grunty (w tym prawo użytkowaniawieczystegogruntu) 0,00 0,00
b) bud nki, lokale i obiek in' nierii I dowei i wodnej 0,00 0,00
c) urządzeniatechniczne i maszyny 0.00 0.00

---d) środki trans ortu --------.------.-.- 0.00 0,00

1-------=-e:i')'-'i'-':nn;;:-e~śr...::o..::_d"'ki...::lrw'7_'a::.:le~:__------------.----. 1- 0~,_;;0~0+_-----=3....:6:..:.7__;;1'_;:,1:;;8..,
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

Iii. Należności dlu oterminowe -------·-------------+-------;O"-;,O~O:+--------:O;-'-,O:::o:--i~-~~~~~~~~~~~---------------.---I_-------_7~+_--------_7~
1. Od jednostek owi zanych 0,00 0,00
2. Od pozostałychjednostek 0,00 0,00

_____ ~y.:.ln.'!Vestx9~długoterminowe _ł_------~0-':,0:-:0+ ----'0"-,0=-'0:-1
1. Nieruchomości 0.00 0.00
2. Wartości niematerialnei prawne 0,00 0,00
3. Dlu oterminoweak a finansowe 0.00 0.00

_______ ~ jednostkach powiązanych 0.00 0,00
- udziały lub akcje -+ _;;O'_:,O~O+-----___:O"_',O"'0:_J

____ -....:i:.::nnc.:e:...p"'a=pi~wartościowe 0,00 0,00
- udzielonepożyczki 0.00 0.00
- inne długoterminoweaktywa finansowe 0,00 0,00

b) W pozosta~ jednostkach 0,00 0,00
___________ . udziały lub a~k'=c.::.je=:=~----_-_-_-_- __-_-_-__-_-,_-_=====__=_~-_-_-_-~~~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-;;_;;O~,O~O~~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~O;,O~O~

- inne pa ierywartościowe 0,00 0,00
___________ -u~d=z~ie~lo~n~e~p~o~ż~y~cz~k~i-~-~-------- r O?'-=-O-=-O+- _70~,O~O

- inne dłu oterminoweakt wa finansowe 0,00 0,00-----~~-7~~~~~~~~~~~~----------_r-----_7~+_-----~=_':_ł
,_________ 4. Inne inwestycjedlugoterminowe . ł- -=-O,'-=O-=-O+_--------:O-':,O:-:0-i

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0.00
______ 1. Aktywa z tytułu odroczonegopodatkudochodowego 0,00 0,00

2. Inne rozliczeniamiędzyokresowe 0,00 0,00
B. AKTYWA OBROTOWE 88417,55 31 077,63

_____ I. Zapasy 0.00 0.00
________._ 1. Materiały 0,00 0,00
______ ..__ 2. Półproduktyi produktyw toku. . . --+ -;O"-;.O~O:+-----___:O;_'_.O~0:__i

3. Produktygotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 15905,63 24889,39
1. Należnościod jednostek powiązanych __ :... -l- ---..:0?'-::-00;+ -::-0'-",07-j0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0.00

b) inne 0,00 0,00
2. Należnościod pozostałychjednostek 1- -;1.:;-5_;;9_;;0~5,~6~3+_---___;2,,4~8"'8~9~,3~9~

I- a~)~z~~u~łu~d~o~s~ta~w~iu~s~łu~g~,-=o....:o~k~re~s~ie:...s~pł~a~ty~:~. r_------~174~9~82?~3~0.+_------___;2~4~8~8~9~,3~9~
-do 12miesięc 4444.63 14351,72

-:poWyżej 12 miesięcy 10537,67 10537.67
b) z tułu odatków,dostaeli.ceł. ubez ieczeń 923,33 0,00

I ~s::.r:p:..::ołc.::e:..::c=znc:.y'-'c::.:h...:i-=z.::.dr:..::oc::w:..::o"'tn:.l.y.::cch:..:.c:.o:.:ra:=z:..:in"'n.'ły:..::c'-'h-"ś.:..:w~ia:..::dc:::cz:::e~ń'__.__. __I-------'0"-,0=-'0:+------0?'-=-07_{0
______ _'cCL)"'in"'n:..::e_,__----c--,--......,..--,--------------- 0.00 0,00

d)doc~odzonenadrodzesą~o~w~e~· ~r_------~~7O~,-=-OO-=-+ ~~-=-O~,O~O~
III. Inwestycje krótkoterminowe 72511,92 6188,24

-----·---j:Kr6tkoierminowe akt wa finansowe ...---.---.----- 72 511,92 6188,24

____._.. . _. a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udziały lubjlkcje 0,00 0,00
- inne papierywartościowe o • •• _. __ --ł -:O"".O;:O:+------O?~0'=__i0
- udzielonepożyczki 0,00 0,00

1---------- inne krótkoterminoweaktywa finansowe .__... r_-------=-O,~O_;;O+_-----__=O~.O~0'_j
b) w pozosta ch 'ednostkach 0,00 0,00

~-:...~~:~~ ,__: ud~.!Y_lub_~c:Ł . ł_-----__=O'_:,O~O+-- ___;O"_',O"'0:_J
- inne papierywartościowe 0,00 0,00
- udzielonepożyczki __.... + ---:0:-'-.0~0:+------0='.707_{0
- inne krótkoterminoweaktywafinansowe 0.00 0.00

_____ .. c) środk!~~~ż~ne"-'--'ii~n~ne~a~ktyw~~a..t:p~ie~n~ię,.,ż~ne:::.....,__-----------f_----_:7,;2...,5:-.;1-:-1'_:,9:;2+-----:6"'.1.;.:8"'8"",2:-4:_J
___________ . - środki pieniężnew kasie ~.n~.~achunka_c.!!... +----7'-'2"--"-51_'_:1'_'_,9;:2:+------"6....:1.:::8?8,~2::-14

- inne środki pieniężne .. .__ . .__I- O?''=O-::-O+- __=O'_:,O~O..,
- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

• __ m_ • __ ,bJrlI1~ inwesty...c:j~_~ótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dz okresowe O00 O00
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A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -105933,90
------I,"-Kaiia/tundusz) odstawo------- 40000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawoweg~wai1ośćuje";iU\f---'---'- - 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) _ ~
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycen ._. 0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00
___ ~sk (sttata) z lat ubiegłych -104733,37

VIII. Zysk (strata) netto .__ 50428,76 ._:41 200,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) : . 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 153150,92 140682,71
-- --TReZerNynazobowiązania . u •• Ó~OO=-=~ O,OO

1. Rezerwa z tytułu odroczone- ooćfatkudochodOweo-----------·-- 0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ---.- 0:00 0,00

==-=_------:-dIUgOt8rITi;;;owa------- ..-------- --------- _~ ---------0;00
- kr6tkoterminowa 0,00 0,00==-_-_~_--+-~---3.POzOstałe-reze-rWY·--- _.... _0.----.-.. 0---o .--0-.-.--------------- _. 0,00 ~----.-.- 0,00

. . .:_q!!:!,t'?~e!minowe . _.._ .______ 0,00 0,00
- kr6tkoterminowe . . o 0,00 ------=-_-:- 0,.9.2..

~ II"._~_()E~_w3~'!l1iad'-"-gE!.~~.i.!'~~.~___ 153000,00 130000,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

'. ~_"_bec P~~~~~~j~dnostek 153000,00 130000,00
_____ --''!l kredyty i pożyczki 153000,00. . 130000,00

________ ..J» z tytulu emisji dłużnych papierów wartościowych __ 0,00 0,00
____ ~~ zobowi zania finansowe 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe ----- 150,92 10682,71

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wyma alności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 ~
_______ .~!2..miesięcy____ 0,00 0,00
_____ .ElJnne 0,00 0,00
______ 2_.Wobec ozostał ch 'ednostek 150,92 10682,71
_______ ~edyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych . 0,00 _ 0-;00
______. ._._ ej inne zobowiąza."-i;;!_~"-~'!.s_,,_we 0.00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31,40 10536,01
- do 12 miesięcy 31,40 10536,01
- o że' 12 miesi c 0,00 0,00

_________ ...&.zallczki otrzymane ,:!a_~~tawy 0,00 0,00
_____ .~ zobowiązania wekslowe_____ . ~ 0,00
_____ g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń __ .____ 119,52 146,70

1------.:.:hL,=) z~ułu wynagrodzeń . 0.00 . 0,00
..J.L!r:1"-_e_ .._ 0,00 0,00

_____ ~Fundus.3'~~_ecjalne . .__. ~ ._._ 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe . 0,00 . 0,00

~=--=~-=:I:]&iilna ~~rtość_fll''!'x.· ==----=-~~~~:-:.~..Q,Q9_ ==- -.--0:00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe o 0,00 0,00

_________ ~oter'!lL~we __ _ ..__ P.J2Q..------·-0;0'0-
. ..:..kr6t~~'!'.~nowe .__. . __ .__ __.9.J2Q.. __." Qc9Q.
----------------------------------------------1------ ------~----------1
------.----------- --------.-- -----------------------1---------- -. ------------.---
1--------------------------------------------------I-·-----------~----------_1
------------------- ..---.----------------1--------------1
I--------------------------------------------II----------~

------------------ __ o - ••• --.------1

---------------.-..---- ---------------- ----- -----------1

.---------....-------..---..---....-..-------- --_· __....·--·-1-------1
----------_._---- ---- ---------

------------ __ u • ---------- -------1

------ -----..-----------..---.- --------1----------
-----------.--,------------------------1--------'--

-----------~-------------I
1---------------------------------------------------1-----------r-----------,

--.-- -----+--------1
------------ -----.---- --- ..- ..------ .. ---- ------- --------------1---------1----------

-----.-- --------------t

------------------------- --------------- ------.-.---.- ------_·_-_·-----1
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Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2011r

Rachunek zysków i strat wańant ponównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

III

Pozycja Wyszczególnienie

1 2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

od jednostek powi zanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. zmniejszenie - wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Inne przychody operacyjne
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne
1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Koszty z dzia/alności odpłatnej pożytku publicznego.
3. Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek
I powiązanych
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych
III Zysk ze zbycia inwestycji
IV Aktualizacja wartości inwestycji
V Inne
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych
II Strata ze zbycia inwestycji
III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.lI.)
I Zyski nadzwyczajne
" Straty nadzwyczajne
K Zysk (strata) brutto (I±J)
L Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
M straty)
N Zysk (strata) netto (K-L-M)

Data sporządzenia: 26.03.2012r

Beata Sańko ~

KSIĘ OWA

Beata ańko


