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BILANS
na dzie : 31-12-2018, rok obrotowy: 2018
OPIS

AKTYWA

31-12-2017

31-12-2018

11 491,39

4 899,27

11 491,39

4 899,27

6 065,71
6 065,71

192,72
192,72

599,00

1 507,70

599,00
599,00
599,00

1 507,70
602,70
602,70

A. Aktywa trwa e
I. Warto ci niematerialne i prawne
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych
2. Warto

firmy

3. Inne warto ci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwa e
1. rodki trwa e
a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej
c) urz dzenia techniczne i maszyny
d) rodki transportu
e) inne rodki trwa e
2. rodki trwa e w budowie
3. Zaliczki na rodki trwa e w budowie

III. Nale no ci d ugoterminowe
1. Od jednostek powi zanych
2. Od pozosta ych jednostek

IV. Inwestycje d ugoterminowe
1. Nieruchomo ci
2. Warto ci niematerialne i prawne
3. D ugoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi zanych
- udzia y lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne d ugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta ych jednostkach
- udzia y lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne d ugoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje d ugoterminowe

V. D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
1. Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materia y
2. Pó produkty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

II. Nale no ci krótkoterminowe
1. Nale no ci od jednostek powi zanych
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
b) inne
2. Nale no ci od pozosta ych jednostek
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy

905,00

b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze
c) inne
d) dochodzone na drodze s dowej

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

4 826,68
4 826,68

3 194,93
3 194,93

a) w jednostkach powi zanych
- udzia y lub akcje
- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta ych jednostkach
- udzia y lub akcje

Druk: R2fk 10.23, www.reset2.pl

Nr seryjny: 033015 Licencja: Euro Consult Sp. z o.o. Le ajsk

SVD SP. Z O.O.

Strona 2/3

- inne papiery warto ciowe
- udzielone po yczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) rodki pieni
- rodki pieni

ne i inne aktywa pieni

ne

ne w kasie i na rachunkach

- inne rodki pieni
- inne aktywa pieni

4 826,68
4 826,68

3 194,93
3 194,93

ne
ne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
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OPIS

PASYWA
A. Kapita (fundusz) w asny
I. Kapita (fundusz) podstawowy
II. Nale ne wp aty na kapita podstawowy (-)

31-12-2017

31-12-2018

11 491,39

4 899,27

-209 401,60

-221 719,37

5 000,00

5 000,00

-151 816,74
-62 584,86

-214 401,60
-12 317,77

220 892,99

226 618,64

219 700,00
219 700,00

226 467,00
226 467,00

1 192,99

151,64

1 192,99

151,64

954,99
954,99

151,64
151,64

III. Udzia y (akcje) w asne (-)
IV. Kapita (fundusz) zapasowy
V. Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieg ych
VIII. Zysk (strata) Netto
IX. Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (-)

B. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
I. Rezerwy na zobowi zania
1. Rezerwy z tytu u odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
- d ugoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozosta e rezerwy
- d ugoterminowe
- krótkoterminowe

II. Zobowi zania d ugoterminowe
1. Wobec jednostek powi zanych
2. Wobec pozosta ych jednostek
a) kredyty i po yczki
b) z tytu u emisji d

nych papierów warto ciowych

c) inne zobowi zania finansowe
d) inne

III. Zobowi zania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powi zanych
a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
b) inne
2. Wobec pozosta ych jednostek
a) kredyty i po yczki
b) z tytu u emisji d

nych papierów warto ciowych

c) inne zobowi zania finansowe
d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
- do 12 miesi cy
- powy ej 12 miesi cy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowi zania wekslowe
g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze i innych wiadcze

238,00

h) z tytu u wynagrodze
i) inne
3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia mi dzyokresowe
1. Ujemna warto

firmy

2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe
- d ugoterminowe
- krótkoterminowe
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