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try' Nazwa i siedziba 
' 
podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzące*o rejestr.

Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko_Własnościowa''Młoda Rodzina,,
ul. Relaksowa 37
02-796 Warszawa
KRS 000002118s
NIP

Regon
527-71,L-94-A2

001,233829
Sąd Rejonowy dla M'st' Warszawy Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

2/ Wskazanie cuasL! trwania działaInosci jednostki, 
'ieżelijest otraniczony.

Czas trwania jednostki jest nie ograniczony.

3/ Wskazar.lie okresu objętego sprawozdaniern.

Spółdzielni Mieszkaniowa l-okatorsko-Własnościowa ''Młoda Rodzina'' prezentuje sprawozdanie finansowe za rokobrotowy rozpoczynający się 01.0L.2o17r i kończący się37'L2.2017r'

":ffi:[,:,::;::il:;:ili,fj}::il: 
zawiera dane łączne,.!eżeli w skład.iedrrostki Wchodzą wewnętrzne jednostk! orgarrizacyjne sporządzające

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jedno.tki nie wchodziły wewnętrzne jednostkiorganizacyjne zobowiązane do spol'ządzaniałącznego ,pra*o.duri. finansowego.

5/ Wskazanie' czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodał.czej przez jednostke w dajacejsię przewidzieć przyszłości olaz czv nie istnieją okolicznosci wskazujące na zagrozenie kontynuowania przez nią działa{ności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są Żnane zdarzenia, które mogłyby zagrażaćkontynuowaniuprzez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

6/ W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu któreto nastapiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdaniefinansowe sponządzone po połączerTiu spułek oraz wskazanie zastosowania nn"toiy rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
punkt ten jednostki nie dotyczy.

7/ omówlenie przyjętych zasad (polityi<i) rachunkowości, W tym metd wycerny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowegooraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przysotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r o rachunkowościobowiuązującymijednostkę oraz przepisami Ustawy Ż dnia t5 grudnia 2O00r o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jednostka dokonuje umorzenia środków trwaqłych w ciężar funduszy ktÓrymi zostały sfinansowane.

Jednostka dokonuje umorzenia Wieczystego użytkowania gruntów według stawki 1% rocznie.

jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje Wszystkie osiasnięte i przypadające na jej rzecz przychody,w tymwynik z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, oraz wynik z działalności gospodarczej.

Data sporządzen ia: Ż7 .o3.2O78r
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Ut
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(porównawczy)

Wiersz

A.

WyszczegóInienie za okres
1 01 )01A - 7a n ,^4a

za okres
0'l.0'l 2017 . 74 D 

'^17
- 0d jednostek powiazanVĆh

:]ay:!99'Y |_9$9 :9' :łi.:g:al łl"ffi
t z oplat

) z dz aialności wlasne1

505 715,25 Żł 506 399,78 zł

/l

zl

9-q9 1lt,?9 1
991 9:1? 9-9 I

1 672 57 zł

506 399,78 zt

504 041,56 zł

2 358 22 zł

lll {oszt w}tworzenia prooukrow na wras^e ootrzebv

-

''zvmooy neflo ze sprzeoaży towarow i mate. alóW
(osztv działaInoś.j 

^ncr..Vińói

ulemnal zł zl

zl zl

B z! zl

Amońyzac]a

-

lUŹycie mate.ialow l eneroii

Usługi obce

Podatkiiopłab/,Wtym: 

-

- podatek akcyzowy

-

WVnaqrodzenia

509 731 '17 zł 489 593,28 zł

zl zl

It
l8B 77 4,80 zl 173716'03 zł

t

126 779.26 zl 120 287 ,87 21

66 167,A2 zt

-zl
.. gg 

999,19 il
-zł

W

22 110,88 zł 24 000,00 zł

- emeMalne
ryml

3 902 93 zl

2 109.22 zl

4 334,4A zl

2342 4a zt

vilt ruańośĆ sDrzedanvch
]01 996,28 zł 100 889,28 zl

c

IX Rdzem (oszty rodzaiowe, z teoo
.............:................

a) z eksploatacji i utrzyrun u n,ur.f,orol.i 
'

................................:i
ol z dzlatar.o,ci w,asrp,

Zvsk {strat:l ze cnaoł"

zl zł
509 731,17 zt

5a9 731,17 zł

zł

489 593,28 zł

489 593,28 zł

zl

D )ozostałe 4015'92 zł 16 806'50 zł
2713,50 zł

Zvsk 34 646'56 zł

ll lotacle

\ktUaljzac]a Wartości akty*óW nief;;;;;il;;h

zł zł

zj

zł
!!
zlilt nne przychody opetacyine

' 
Z ekspioatacji i utrzy'ania ni"rucnońosll"

ir l dz a,a nos I wds.e
)ozostalp kacznra^o.-

. . 2t11,?9.:!

. .. ? 1l-1,9-9.:1

zł

.. 91919,99.1

.. ] 999,9?ł
32 7a7 ,64 złE

12 902'43 zł 17 152,1'l zl

tl

,,1w, q revwrwil o^r)wvw

zł Zł

]nekosztyoperacyjne ą
eksploatacji i Ulrzyman'u n .ru.r,o.óJ.i

z dz ała]noscl wlasnei

-

zl zl

1?90?,!1
129A2,43

L9?::1ll
119x?:!..2-l!..

5 549'39 zł
14204'85 zł l oł e0o.gs zł
8869,46zł l ,r80p''i

Ia) od lednostek powlązanych, w tvm:

l : 
;kt;ł:lr9iliJk;;;il;.;;ó;;illilńń;_* *-

. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- w klorych jednostka po.iuou .u.nguro*;niu ;k;pfr;i;
Odsetki wtym:

a) od]ednostek powiazanvch w tń,:.........:.. ....:...,,......,,i....,,,,.......
_ Z eksp oatac]l ] utrzymuniu ni.,u.r,o'ós.i
- z działalnosc wlasnei

....i...........:.,,.......
_ Z eksploatacji i utrzymunlu nlu*.r'ó'oJ.i 

"'''

_ Z dZ]ała/nosci Własne]

Zysk z tytulu rozchodu ulty*o* finu.- - - -. -. .....:.......................:....1.

8 869,46 zl

-zł
-zl

I 869,46 zl

zł

8 869 46 zł

-zł

'zł

-zl
złil

Ii.

zł 9 980 92 zł

'zł
zł

:al
9 9.q9,9?.r

?lj.?:!!.:l
7 2Ą8 85 zl

:!
zł

..: :!.

v
lnne

zt zl

H. (osztv linansowe
zł zl

Odsetki, w tym:

- z eksp oatacll r utrzyrania ni",ucttomoSa 
-" - " --

- Z działalnoścl Wlasnej

- dla jednostek powiązanych

137 
'77 

zł 189'46 zł

zł

z)

137 ,77 zt

137 ,17 zł

189,46 Zł

1B9,46 zł

-zl
-złill

___]|t l

' w jednostkach powianzch

Ąktualizacja Wańoscl aktł'o* Rn.n

!'ł
zl

!!
zł

zl zł

t. aysk (strata) brutto (F + c . H)

todatek dochodowv

zl zl

J.
5 473'16 zł 44 092,41 zl

K, l

-f

iecwyżka przychocóW netto z roku bleżacecÓ l.l /'Ą l ' - R M;
2 003,00 zł 6 985.00 zł

7 327'09zł,]adWyZi(a XosŻtoW netao Ź roK! biezaceoc {+} lB.Ix
M. lzysk(skata)netto(l.J.K+L)

8 539'03 zł 29 780.32 zl

Jac
sKi

?rez
ądu



Bilans

a) z tytułu dostaw l usług' o okresie spłaty

4/aril*



Bilans

739'23 zł

z tytułu podatkÓw, dotacji, ceł, ubezpleczeń społecznych i

rowotnych oraz innych tytułÓw publicznoprawnych

dochodzone na drodze

1 195'40 zł

13 944'40 zł
.?1?!.?,?-g.r!
30 924'86 Zł

Warszawa, 27.03.20i8r
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Warszawa, 27.03.2018r



EOEATKOWE $TVFOROVIAEJE il OBJASNIffi IWIA

|. lnforrłrac.le i ohjaśniełłia do bilansu

].. Wartość rzeczowych aktywóW trwałych
Szczegółowyzakres zmianwartościgruprodzajowych środkówtrwałych,wartości niematerialnychiprawnychoraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywóW na poczatek roku obrotowego, zwiększenia izmniejszenia z tytułu aktualizacji Wartości, nabycia, przemleszczenia Wewnętrzne8o oraz stan końcowy, a dia

ff'jr'lx,]'""yzowanego 
- podobne przedstawienie stanów i tytułówzmian dotyJhc.aso*e'1 arnortyzacji lub

Środki trwałe 31.3.2.2017

epowały zwiększenia ani zmniejszenia.

Wartość umorzenia na zdień 3l'.1'2.2017

vv roKu oDl.otowym nle nastąpity zwiększenia ani zmniejszenia
Umorzenie wartości zasobów mieszkaniowych dokonuje się w korespondencji z funduszami wkładów budowlanych,a umonzenia 8runtóW w korespondencji z funduszami sruntóW
Wartość netto środkóW trwałych na dzień 31'.12'Ż017r wynosi: 9 772 875,72 zł

2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i trwałe na 31.12

Wartość umorzeni dień 3L.t2.20L7 i

powały zwiększenia ani zmniejszenia.

pr umorŻone w całości na dzień 3L'1Ż'2oI7

3' Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, uźywanych na podstawieumów najrnu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta nie Występowała.

4' Zobowiązania wobec budzetu państwa |ub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawawlasności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z powyższych tvtułów'

Jao'
|ski

w kwocie brutto: 1'2 31'0 989,52 złw tym Srodek trwały BO

4r.o1..20L7
zw

w roku
zm

w roku
BZ

31'.IŻ'2017
Wartość netto
31.t2.20171 Gruntv 3 638 980,00 zł zł zł

?
3

3udynki i lokale 3 638 980,00 zł 3 529 810,60 zł8 549 574,71 zt zł 8 549 574,L7 zl 6 243 065,I2 złI22 435'41" zł zł zl 1'22 435,41' zł zł

W roku obrotowym nie nast
72 31'0 989,52 zł zl zl tŻ 31'0 989,52 zł 9 772 815,7Ż zl

w tym Urnorzenie środka tr-wałego BO
01..0L207t
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w roku
zm

w roku
naliczenie w roku

2017
BZ

31..12.2011I 72779,60 zł zł
2 zl 36 389,80 zł Lo9 1'69,40 zł

3
2 UI a75,76 zł zł zł 135 493,23 zt 2 306 508,99 złmaszvnv I22 435,4L zł zł zł zł t22 435,4t zł

W roku obrotowym nie nastąpiiy
2 366 230,77 zl zł zł 77L 883,03 zl 2 538 113,80 zł

100,00 złw tvm Wartości niernaterialne i trwałe BO

41.01,.20t7
zw

w roku
zm BZ

31.i2.Żo17
Wartość netto

31.1,2.20111 rograrnV komoutprowc L00,00 zł zł zł 100,00 zł zł

W roku obrotowym nie naste
].00,00 zł zł zł 100,00 zł zł

na
L00,00 złw tym Umorzenie BO

aL.0L20r7
zw

w roku
zm

w roku
naliczenie w r.oku

20Il
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3r.1_2.20177 Programy komputerowe 100,00 zł zł zł 100,00 zł100,00 zł zl
Wartości niematerialne i prawne

zł zł 100,00 zł
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kapitału podstawowego oraz liczbie i wartosei norrrinalnej subskrybowanyc!.l akcji,

Kapitał podstawowy wynosi 5 873 505,66 zł
Pozycja ta obejmuje Wartości wniesione przez członków na finansowanie budowy mieszkań i garaży orazudziały członkowskiePozycja ta jest pomniejszona o umorzenie wartości zasobów rnieszkaniowych.

Fundusz udziałowy

Fundusz WkładóW budowlanych
_ umorzenie na dzień 37-1'2.2a77

Wa!"tość Wieczyste8o uzytkoWania
- umorzenie na dzień 31''1'2'2017

Wartość netto

47 666,05 zł

8 268 53]",51 zł
- 2 442 69L,90 zł

3 620 s30,00
- 1.09 769,40

3 511 360,60 zł

Wartość netto 5 825 839,6L zł

6' Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów/funduszy/ zapasowychi rezerwowyeho o iie jednostka nie sporządza zestawie;ia zmian w kapitale (funduszu} własnym.

::jj#.i:jffi1J..r,",{:';ł?:;:11:Tl'1lJ'kwocie 3'947'51 4,52złwtym wpisowe 11.588,15zł, przekształcenia iinne 424.565,77zł

7. Propozyc1e, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wynik finansowy netto spółdzielni za rok obrotowy wyno si (+) 37 '1,o7,43'zł , w tYmnadwyżka przychodów nad kosztami GospodarkiZasobami Mieszkaniowymi(+)7.32],a9złorur'y.kn.ttorDziałalnosci 
Gospodarczej (+)29.18O,32zł

a/ Nadwyżkę przychodów nad kosztami Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (nadwyżka GZM) w kwocie 7.327,09zt proponuje
;:1[;.ff 

zgodnie z art'6 ustaWy o Spółdzielniach Mieszkaniowych t;. zmnle;szyJ koszty eksploatacji nieruchomości w roku

b/ Zyskz działalności gospodarczej w kwocie 29'78O,32złproponuje się (zgodnie z art..5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości.

8' Dane o stanie rezenw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowe8o, zwiększeniach, Wykorzystaniu i stanie końcowyrn
Nie dotyczy

9' Dane o odpisach aktualizujących wartość należnosci, ze wskazaniern stanu na początek roku obrotowego,zwiększeniach,Wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie łra koniec roku obroto*"go.

Nie dotyczy

10' Podział zobowiązań długoterrninowych wedtug pozycji bilansr.ł o pozostałynn na dzień bilansowy, przewlduywanyrn umową okresie spłaty:a/ do 1 roku,
by' od 1 roku do 3 lat,
c/ powyzej 3 lat do S lat,
d/ powyżej 5 lat"

Nie dotyczy

1tr' Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

a/ Rozliczenia międzyokresowe czynne razern 22 084,87
- pozostała nadwyżka kosztów nad przychodami GZM 2015r 13.396,77zł
- nadwyżka kosztów nad przychodam i GzM 201,6r '].6'01'5,79zł
_ nadwyżka przychodów nad kosztami GzM 2OI7r 7 '327,O9zł_ ubezpieczenie majątku 2.L38,99zł

b/ Rozliczenia międzyokresowe bierne

Nie występuje w 2O!7r

12. Wykaz grup zobowiązań na majątku jednostki (ze wskazaniern jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym W jednostce nie występowały'

2/órril*
2/6



13' Zobowiązania warunkowe' w tyrnnównież udzie|orre przez jednostke gwarancje i poręczenia, takźe wekslowe.

Zadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie Występowały.

!i' lnformaeje iob'iaśnienla do rachunku zysków dstrat

n'' Struktura rzeczową (nodzaje działalności} ! terytorialną (kraj, export) przychodów netto ze sprzedasźy produktów, towaróW i materiałów.

a. Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi:
- zużycia indywidualne
- fundusz remontowy
_ opłaty eksploatacyjne

- 
opłaty za lokaie mieszkalne (wieczyste uzytkowanie podatek od
nieruchomości, ubezpieczenie)

- opłaty za garaż
- opłata za miejsca parkingowe i pornieszczenia

b. działainość gospodarcza:

504 041,,56 zt

787 687,45 zł
100 889,28 zł
147 865,45 zł

50 253,]9 zł

74 436,57 zł
2 9o9,o2 zł

2 358,22 zł

2. Wysokosć i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokosć odpisów aktualizujących wartość zapasów.

tsrak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4' lnforrnacje o przychodach' kosztach i wynikach działalnosci zaniechanej w roku obrotowym lub przewldzianej do zaniechania w rokunastępnyrn.

Żadna z powyższych okoliczności W jednostce nie miała miejsca.

5' Rozliczenie głównycłr pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiern dochodowym od osób praWnych od wyniku finansowego(zysku, straty) b!.utto.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

i;':.::J:xiHł",*:T"*':ffi:::::]ffi:;:'hunek zysków i strat W wariancie kałkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia prodr.lktów rra

Jednostka sporzadza rachunek zysków i strat W Wariancie porównawczym.

7' Koszt W'tworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie wystepuje.

8' Foniesione W ostatnim roku i planowane na nasteplry rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesionei planowane naskłady na ochronę środowiska.

pozycja w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

lll. lnforrnacje I ob-laśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

objaśnienia strukturv środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływówpienięźnych sporządzany jest metoda bezposrednia, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie płzepływów pienięźnych netto zdziałalności operacyjnej, sporządzone rnetodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianarni stanu niektórych pozycji w bilansieoraz zrnianami tych samych pozycji wykazanyrni w rachunku przepływów pienięźnych, naleźy wyjaśnić ich przyczyny.

Pozycja taka w bilansie nie Występuje.
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lV. łnfonłnacje o sprawachr osohowyeh

lnformacje o :

1. Pru eciętnvff} w roku ohrotowyrn zatrudnieniu, z podziaienn na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie Stan na
2416.12.31

Stan na
2017.12.31

Zatrudnienie ooolem 0,67 1,00
stanowska nierobotn
stanowiska robotniczł

0,67 1,00
0,00 0,00

Przeciętne
zatrudnienie ogołem
w etatach w tyrn:

1,00 1,00

stanowiska nierobotn 1,00 1,00
stanowiska robotnicz, 0,00 0,00

i;H:]:j,l1i,'.T:l*:l1;'"ffiilJfiJL'iJJ:IJjJ;xJ[*i*''ch lub należłrych osobom wehodzącym w skład organów zanządzających

Wyszczególnienie W roku :

poprzednim _obrotowym
Wynagrodzenia

z teqo wvpłacone:
22 110,88 24 000,00

członkom zarządu 22 110,88 24 000,00
członkom Rady Nad.

3' Poźyezkach i świadczeniach o podobhodzącyrn w skład organów zarządzajacych i nadzorujacych spółek hand|owych (d|a kaźdej grupy osobno)
Pozycja taka w jednostce nie występuje.

V' lstotne zdarzenia dotyczące roku obrotoweso i lat ubiegłyeh ujęte W sprawozdaniu finansowym.

tr. lnformacje o znaczących zdarzeniach dotyczacych lat ubiegłych

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miaĘ miejsca.

ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2' lnfonrnacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzg|ędnionych w sprawozdaniu finansowym'

W roku obrotowyrn takie zdarzenianie miaĘ miejsca.

3' Przedstawienie dokonanych w rokł"l obrotowyrn znrian Żasad {polityki) rachunkowości,-W tym metody Wyceny oraŻ zmian sposobu sporządzaniasprawozdania finansowego' jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację rnajątkowa, finansowa i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny ispowodowana zmianami kwotę wynikr'l finansowego oraz zmian w kapitale (tunouszu; własnym.

Zadna z powyzszych sytuacji W jednostce w roku obrotowyrn nie Wystapiła.

4' lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Pozycja taka w jednostce nie występuje.
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"' ':::jff.'#ffffi:n: il<omso!ldaejisprawozdań f!nał'lsowych, gdy sprawozdanie tał<ie n!e jest w mys! przeplsów

lnformacje o:

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konso!idacji, w tym:

a / nazwie, zakresie działalnoścl wspólnego przedsięwzięcia,
b/ procentowym udziale,
c/ części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

:i::j;ij3"T1;:.ffi.ą;:[:r:;:ff"*.T 
przedsięwzięcia lub zakupu uzywanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

f przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsiewzięcia i kosztach z nimi związanych,g/ zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych do-tyczących wspólnego przedsięwzięcia'

2. Transakcjach z jednostka!"ni powiązanymi.

3' Wykaz spółek (nazwa' siedziba)' W których jednostka posiada co najrnnie.i 20% udzialów wkapltaIe !ł.lb ogólnej liczbie głosów w ortanie stanowią€yrnspółki; wykaz ten powinier'! zawlerać także irrfonmacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzan!ńraz o zysku lub stracie netto tych spółek za
ostatnl rok obrotowy.

4' Jeżeli jednostka n!e sporządza skonsołidowanego sprawozdania flnansoweto korzystajac ze zwolnienia iub wyłączeń, i.lformacje o:
a/ podstawie prawnej wraz z danymi uzasadnijącymi odstąpienie od konsolidacji,b/ nazwie i siedzibie jednostki sporządzające1 ,tonrolioo*ane sprawozdanie finansrcraz miejscujego publikacji. 

ivYvulig JPldvvuzudllle Ilnansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej

" ff;:ffilf[11i:n{ 
ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danyrn i ubiegłym

_ wartośćprzychodóW netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychoidów finansowych,- wynik finansowy netto oraz Wartosć kapitału własnego, z podziałem na grupy/- wykaz aktywów trwałych,
_ prŻeciętne roczne zatrudnienie.

Pozycja taka w jednostce nie Występuje.

Vl!. lnfonmacje połączenia spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. Jeźeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a/ nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej
b/ liczbę, Wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w ceiu połączenia

";::Ł::fii,.-;;iH[:::jł'J:ow 
netto weaług Wartości godziwe'j spółki przejętej na dzień połączenia, Wartość firmy lub ujemnej

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączen!a udziałów:
af nazwy (firmy) iopis przedmiottl działainości spóeł, które wwyniku połączenia zostaływykreslone z rejestru,b/ Iiczbę, wartość nominaIną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

",l:['fflti:!]'ll:i],,T,];J'l':ff:'ililt-rk;il#;;;;; il;.""'ch spólek za okres od początku roku obrotowego,

Pozycja taka W jednostce nie Występuje.

Vlll' Wyjaśnienie poważnych zagrozeń d!a kontynuacji działatnosci.

W przypadku wystepowania niepewnosci co do rnozliwości kontynuowania działałności, opis tych niepewrrości oraz stw!erdzenie, że taka rriepewność;JJilffj:i;'f'':ł:fi:"i-Tffi*ffilil.Tff.':,:':,',}i*:[xtkil.:rne; informacja powinłra zawierać również opis podejmowanych

Pozycja taka w jednostce nie występuje

Qłór*ó*



[X' W przypadku' gdy inł'le infornmaeJ'e miź wymienlone powyżej, nnogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytLłatjiruaj'ątkowej"' f!nansowej onaz wyrr!k f!łransowy jednostki, ,nrluiy u3'awnrić te inforłmacje.
Wszystkie informacje zostały zaWarte powyżej'

Data sporządzen ia: 27'O3'2O!8r

Sporządził:

lsAa

Zatwierdził:

ń2*55lŻtj 10 ,Wl'jin
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