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KoszĘ zakończonych prac
rozwoiowvch ,#

2 Wartość firmy
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Inne wartości niematerialne
i prawne
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4
zaliczki na wartości
niematęrialne i prarłryrę
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środki trwałe 50 607,15 32750,45

a)
grunty (w tym prawo
użrńkowania wieczvsteso sruntu) rii1i:,- llli§śi

b)
budynki, lokalę i obieĘ
inżrnierii ladowei i wodnei

c) lr zadzęnia technicme i maszvnv 27 254,20 23 064.20 vIn §i.lif5ff:iłl;ańiij]lł:|.l4j|ł:l,:.',,:ł +:!#&ż}:śłi :!i,iiii{i|ł_,4.::.4-2ł§8

d) środki transportu
]ffiś
?,łffiii
-7|:|łili|ll

e) inne środki trwałe 23 352,95 9 686,25
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2 srodki trwałe w hlldowie iń_i$"t}iĘn;,Ęii ltię.*7 łdlliii §};.=:|) a.]lii.ajiiiilll l

3
zaliczki na środki trwałę
w budowie 1

Ręzerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodoweso

liiffi 2
Rezerwa na świadczenia
ementalne i podobne

l od iednostek oowiazanvch - dfugoterminowa
2 od oozostałvch iednostek - krótkoterminowa

ftViiil 3 pozostałę rezerwv
l Nieruchomości - dłupoterminowe
2 wartości niematęrialne i prawnę - laótkoterminowe

3
Długoterminowe aktywa
finansowe

a) w i ednostkach oowiazarrvch l wobec iednostek powiazanvch

-udziŃv lub akcie 2 wobec oozostafuch iednostek
- innę papiery wartościowe a) kredl,tv ipożvczki

-udzielone pożyczki b)
ztytńv emisji dłuźnych
paoięrów wartościowvch

- inne długoterminowe aktywa
finansowe c) inne zobowiązania finansowe

b) w pozostałych i ędnostkach d) lnne

-udziĘ lub akcje IĘ
a:żar:::+:J:

- inne papięry wartościowę wobec iednostek powiazanvch

- udzielone pożryczki a)
z Ę.tułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

- inne długoterminowe aktywa
finansowe - do 12 miesięcy

4 Inne inwestvcie dłusoterminowe - powvżei 12 miesiecv

:=-+= b) 1nne

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowęso ż Wobec pozostałych jednostek 2709,53 3 038,85

2
Inne rozliczenia
międzyokesowe a) kedy,ty i pożryczki
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(Data i.podpis osoby, któĘ powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)
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(Data i podpis kierownika

DYREKroR

Druk: wydawnictwo Podatkowe GoFIN §p. z o.o., 66-400 Gorów Wlkp., ul. owocowa 8.

kieruje organ wieloosobowy tego organu)


