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I CHAR TIÉRYSfYXA ÍO5OWAIIVCH METOD WYCENY A](TYWOW

I PA5YWOW BITAi¡5U ORAZ USTATANIA WYNI(U FINAI'¡SOWEGO

lásady nchunkowoici puyjete pny spotradÉnlu spraw

sa zsodné z urawe o mchunk m<.i ? dnia 29 wrclnk 1994r. u pó¿n, zñ., któd okrelh

mieduy rnnymr ,¿srdy nchun|.rcS.i dh jedndtek majrcych 5iedz¡be na t¿fltofium

Rr¿epcpól¡tej Polikiéj. 2ápisv kiegowe prcwadzone sa wedlug zasdy kosdów

Na ¿krywa tMle skladaje sie uec@we !rcdki tRah, wafrolcr nroñderialne

i prasne, naleinoi.i, inwesty.ie oÉ ¿ ro u ¡.Z¿nla mledu yokrésoúe - dlúglte rminoúe. .

waRroso NEMATERTaU{F I PRAWNE w}*amé w biráBie obejmuja ury,ra¡e

r¡c€n.le w kwode 15.355,es t odáry poniesione z fejestra.ja ¡ñaku towarcveso

AKTYWA TRwAr¡ na dzié'i bilansowy wykazuje sie w brlans¡e w üatuéd nero,

*,y.en¡oñe!c.en|óñabyck

N ¿ aktwa o brctwe skhd¡la 5h É p¿sy, naletnokr krót*ocfñ rñow¿, insefy.je

krótkotemlnow¿ ¡krótkorrnrnowe fo¿hz¿irá ñ¡9dzyokfe$we.



¡wykalutesiewbilañsi€ wsranu un¿bneso

MítrDry wt'mé w biráBié wvksiegowm€ ónav

u kortów u u:ycia, na podraw¡e pEep.owaduoneso5pisu ¿6aturyna duien

11.12.200Sr., któ¡eso wa fto!¿ wynlola 7.7m,74 , wyc¿ny dokona no wedlug

NAIE¿NoScl l(RÓrKorERMlNowE obejmuje naie:noici wymasajqce ¿pkq pne,

druiników -osobyf,yañe ipnwne ok€! oiejkwoty z tltulów .yvi nopc wnych

Obetmutaoie na etnoki ¿ tyrulu doraw luslus.

rNwEsTYoE KRÓr(ofERMr owE obejmuie iodk pien,.¡ne iinne¿ktyw¿ pkniqine

Srodk pien e:ne {yceniono wg ichwafroiircmin¿ nej.obelmuirpdwierd¡ry

drcsa nweñtaryücjinad¿ieó biansowy rtan íodków plarniczych posiadany.h pn¿z

jednorke w po*a.iCorówki ilódków rgroñaduonych na rachunka.hbankowy.h.

wysokoSéwrkazanychw bi ansie l.odkówpi.iietny.h, zsromadzonych na rachunku

KRÓTKOTEMINOWE ROZIICZENIA MIEDZYOXRESOWE . W @ U ÉPEWNÉNÉ

toñpernoici pnychodówoGzwspólm ernoici zw aany.hz n m kortów

wyr:¡lj¿sie n:du eób¡hnsowy.t¡n p ó niésiói ych wyd fków $ nowiacych koszty

A/ &PITAI {FUNDU5Z) WIASNY

Na k¿pnalwlasnyskhd¿ de kapital podn¿wdwy, k¿pnai zap¿sowy i¿yst /stf¿ta

fund*dówww¿ñoici nomiiarñej 40.000 ¿r

B/ ZOBOWIA4N A I REZERWY NA ZOBOWIAZAN A

q¿nla skrad¿lr sie ÉzeMy ia¿obowiaÉn a,



miqd4okreswe pzychodów

zosowr4zaNrA ( Rór(orERM NowE - obéjñ uja zadlul¿ n¡e jed nodki z ttruiu u mów
qfi|no.pfEnychipub|k¡nopmwn

rominálnej, posierdzonejdrosqinsedár'z¿cjinadtelbrlansowy ob.jmuir

- dossw rosruc
- poddkjw, ubezpiepeñ i innyth lwhdc¡el

wyká¿ne w b lansie zobowi4zania kfótkotéfñiñowé w kwocré 8.03s,s2 I obejmuja

nan Édlotenralednonkrwñ¿$lary.h sph9wtermhredo 12m¡esiecvliaa.oddniá

bl a nsorego, watuéé zádlu:¿nla wobec d ostawców wl,nor i 1.33¿ 33 4 zobouiqzan ia

? r$úlu podatków iubezpieceñ wvnora 6xs1,44 t.

KRóT(Of ERMINOWE ROZIICZENIA MIEDZYOIQEIOWE

nikNeso o¿ic¿eriá prrychodów I k6¡óa

j¿dñ oild, wyrik z dziátalnolci ratúbwej úJñow¿ ny J¿st w kregach É.h unkosych

¿godnie ¿ zasadami okellonymiw rcrponqdzeniu. Urabnáñádziel bllaisowy rótnka

pomledzy pr¿ychodaml I koetaml /w znaeeniu *ynirajecym z q 2 ur.4 rczp¡zadzen a

Minktfa Finánúw ¿ diia 1s lhtopada 2001r/ d¿ñoü ót¡cénla ñ¡ed¿yok¡eewe

pzy.hodów.wadol¿lnnych ro¡ieeó miqd4okesowlchrykárany.hwbllaneie

sÜMA ST,ANSOWA SPn^WOZDANTA ZA 2009 R SfANOWT (WOfq 49.s41,92 2t



Ra.hunek uysków i st.at zostt spd¿Ed:ony w wssj porówmw'el. suñie pruy.hodow

ue 3ptreda:y produkrów, rowafów

ná uakup lowarów imde¡iaiów oÉz koery dziaralnoÉciopeG.yjiel - ¿wdencjonowane

wedtus rcdzajów . Nadwy¡ke pnycrrodów n¿d kott¿mi unaonyñi

ob rc tow} ,a i . , a9 iedop2y .hodówzdza lano ic i *a lu towe j ,

nad p¿y.hodaml 'zw¡ek¿ koety wkore¡ym rok! obrotowym.

c¡erech czlonów, który.li wyniksumowany jer

w hl¿j ponac É.hunku $nr.

¡ materÉlów, pEy.hodów z dziára ndci r*utowej puecwi¿wiane 3a waÍtoic

mfer¿rów w .en¿.h ¿h:aküpu oÉ¿ korty d¡Étálnoac

opeÉ.yjnej ws rodkju tl. amo.ye.ja, u¡ycie m*s alów enersi, uslusi ob.e,

p o:orale korty rcd kjowe ?sodnie z uakradowym pl¿ñen kont, poño*oiew.elu

rea izá.ti ¿dañ *atutowych jéd¡onki.

Ptrychodam¡ ze sprcda:y sa kwoty

pomnieF¿one o !d¡ elone rubaty i upuny.

w zwaztu z pf¿yjetym uasadam pohyk Dchunkowoic , których qnikieñ jer

nt w wÍ3ncie pofówn¿w.4m ko'ty opeÉcyjne

ujmowme sq wedios rcdzalu ich pm6¿nÉ w ko*ty kiesowé ¿lt¿ñe q

ponorone koety w rermn:ch okrei onych puez pr¿wo podatkowe Przyjero,

zsodne z un¿wl o pod¿tku dochodowlñ od 6ób pÉwny.h, ,é kovty lkradek do

tefñrnie, ño:na Élic¿y¿ w kós:ty

z00er sku*uié ujecieñ

sruduie'i ?oo3 od lty.znia dosrudnia 2009r

1:\2.7ta,63 zt / zysk z¿ spt¿d¿iy/



z/ wYN[( z Dzra¿aLNoscr oprRAcYrNa

z¿ ic¿ sie tubjwy+epujqce powtáEalnie pnychodv iko*ty Nia?ane w lo polfedrio

z prowadzona dziarálno<ia jedno$k. s$now¡ on wynik z¿ spÉedazy skoryCowa¡y

o pozodár¿ pny.hody opefa.yjne ikorty operacylne. w tej po,ycjr ujQto oszymane

prezjednorke dota.je na dz ta no1¿ *atutowa, Fk równrez p2élazaie dáiowiiy

dla ¡nny.h podmidówcerem re¿riz¿ctiz¿d¿ó r¿turowych rundtrji

Rótn i.a pom ¡e dry or¡y m¿ ny m i po¿or¿lym i prrychod¿m i fi n¿n sowym i i pozor¿lymi

nrate z pozoftret dziararnoi¿ opeccy¡et i wlms 11,751,53 z,

(wdab korysuje zysk EspPedá¡y

w]ñiku z d¡i¿r¿ nokiopeG.-yjnej $nowr kwde r.s03,10, / zy5k /

3/ wYNr( z DzaulNosc cosPoDARczEr

o ko*ty i ptry.hody lin.nsowe wyñik ¿ dziah ioki

opsey¡ej zaraa sre rubj kotry¡c¡úzylkiwáné z posádá

ofa, kósdy wlnik¿jqce , n etefm nowej ¿praty ¿obow e¿,i t¡úru dostáw u4us

w 2coe ñe wrtepiry ¡adne opén.te tnañsówe. wysóko!ó

wlkaeneco w rachunku ¿ysków i *Ér qiiku : d¿iahlio¡ci cospodra¿j wynosi

sbnowi on skorygowany o skúl ,daÉel lo$wych úyn¡k ¿ d: alalnokl s6podraej.

fñarcow¿ rd¿ueó rudnych do pnewidz¿n ¿, pow*¿iacy.h poa ?qkh d¿i¿r¿rnoiciq

opem.yjnq jedno,tkl i n ezwiaany.h ¿ogó nym ryykiem jej prowad?enia.

wynikbfuroüykdañywfa.húntu uysrówirfatnánowl kwote t5o3,t0 zll:Fk/

z uw¿s n¿ r¿kt, ,e c¿\ wlpr¿cowary dochód lednonk¿ pneznaaa m dziahlno3¿

**urowa, dochód te n u wo n o ny I er od podátku d ochod ó weco zysr brütto wyrazány

wfachuiku:yskówi$r¿tfówñyr¿nryskowi netto

Pizyt+e pruz Fdncike ¿edy B

ie w koleinych labch obrotoqch jednakowo Brupow¿no opera.l¿ so



un¿l¿no wyn k fn¿nsowy, sPó¿ed,afo

ni.h wy¡ik¿hle É ko.jñe rárá bYrY


