
iPolski Z-wiqzek Judl, ul. lMacedoi-ska-14, 02-761 Warszawa

sporzqdzony na dzierl 31.12,2018 roku

Bilans

AKTYWA Stan ttd

31.12.?U17 r.
Sl*n ne
31.1?,2018 r.

PA$YWA Slan na 31.122017
r.

Strn na
t1"10,2018 r

A, Aktywa trwet#
64 473,41 5I 11S,61

A- Kapital (fundusz)
wla*nv 4S0 57S.Sp -s?6 612,3$

:. Warts$ci
nien*terialns i

prewn6 000 0,s0

l. Kapitsl ilundu$!)
podetaw$wy

1, K0szty
uakonczonych pruc
rozwoj0wVch

ll. Kdplral (iundusz)
rapfl$0r/r4r, ri, lym:

2- WartoSC lirny - nadwyzkawarlo$ci
sprziedazy (wafto3ui
amisyjnej) nud
wartosciq nominalfiq
urJzinftlw (akcji)

3. Inne warto$ci
niematsrialne i

Brilwne

Ul. Kflpitel (fundusr)
t aktunliaacJl
wyecny, w tym i

4. Zaliczki na wartpsoi
niematerialne i
prflwne

- z lytulu aktuallzacjl
ruario$ci godziwej

ll" Hue*owe aktywa
trwalG

64 473,41 51 118,61

lV, PozoEt{{e
kaplfaly (fundusze)
reeerwowe! w tym:

l, $rodki lrwale

64 473,41 51 118,61

- twofeone zoodnie z
u!'nowq 1jstatutem)
$p6lki

a) 0runly (vr tym
prawo d:ytkowa'lia
0runlui

- na ud?laly (akcje)
wlasne

b) hudynki. lokale,
prawn do lohali i

obi6hty inZynierii
lqdowBj i wocinej

V. Zysk (strata) z lat
ubieglyeh

€70 490.37 $60 575,62
^i ,,"-^J-^-i-ul ur4quasr [d
to(hnicxile i masayny

64 473.41 51 118,61

Vl. Zyrk (strats) iletto

20s 913,75 33 SE4.2g
d) 6rodki transponu Vll" Odpisy z zyaku

notto w ciq$Lt roku
obrctowego
(wi6lkD$C ujeffina)

e) irne Srodki trwale B, Zobowiquania I

fgzerwy na
z0bowiazenia B3S Gt$5,$€ s*E 110,50

L Rrodki tnnrale w
:udowie

l. Rerenary na
aobowiszania 0,00 0,00



9. Za.liczki na *rodkl
tlwai* w budowie

1. Rezerwa z tytutu
odroczonsgo podatku
dochodoweg0

llE. Nalefn06ui
llugotcrminBw*

0,00 0,00

2. Rezerwa na
$wiadczcnia
smeMalne I podobno

0,00 0,00

L Od j0dnostek
powrqzenycn

" dtugoterminowa

?. Od poeoslolych
jodnostek, w kt6rych

isdno$tk6ch posiada
eaan0azo\lanie w
kapitale

- KrolK0lermtnowa

S. Qd pozosia{ych
jednostok

3, Pouo$iele rdgerwy
0,00 00t

lV. lflw*stycie
dlils*terminsws 0r00 0,00

- dlugoternincive

1. NieruchomoSci krdlkoterminowe
2. Warto$ci
nl0malerialno i

nr&wn9

[:, Zdhswiq:an]e
dlu$l0t€rmin6\r,re

490 {t0n,0F 490 00s,00
3. Dlugoterminolve
]k!y\i/a finansowB 00t 000

1, Wchec isdn(,etek
uowiqzanych 4S0 000,00 490 000,00

a) w ledno$tkach
powr42anyen

0,00 0,0c

2, Wohec pozrsialyrh
jednostek, w ktdrych
jednoetka po$iada
zaangalowanie w
kapit6ls

- udzialy lub akcje l. Wobec pozostalyeh
ednastek

0,00 0,00
- inno papiary

wartoSciowB
) kr€dyly i p02yczki

- lrdzielone pozyezki b) a iytuh omisji
dlutnyoh Bfipisrow
wartn$ciowych

- inne dlugotermiil0we
aktywa [inansowe

c) inne zobowlqzania
fiRan$owB

b) w porostalyclr
jednostkach, lv
kldrych jednoslkach
po*iada
?aangazow6uts w
kapltale 0,00 00c

d) eobowiqzania
weKst0we

- udziely lub akcje 9) rnne
- inne papiery
ur'arto$ciowe

lEl. Z6bowiqeania
kr6tkot€rminow8 2&2 $33,90 3ES 811,18

- udrielcne pczyczki 1. Zcbcwi4zania
wobec .jecJnos tek
pcwiqzanych

- Inne
dlugoterntinow6
akiywa {inansowe

a) z tyluiu doslaw i

uslilg, o okr'ogio
lvymR0aln05ci: 0,00 000

cl w poe0$talych

iednoctkach 00( 0ofl
" do 12 nie*iqcy

- udeiely lub akcjc "powyrcj l2 mip$jqny

- inne papiery
weriogciowe

b) inne



Zobowiqzania
pozostalych

w kt6rych
posiada

kapitale

a) z t!^ulu dostaw i

uslug, o okresie

wofi€c Foz0stnlych
iednostek

0dtikty w tOku
d) z tytulu dostaw
LrsIig, c okrcsie

powytei l2 miesiqcy

e) zaliczki ctrrymane
na dostawy i ueiugi

1. Naleino$ci od

iednostek
powiqzanych

lub6zpieczsri
spoleczrrych i

Idrowo:nyeh oraz
irrnych tytul6w
piJbliczno-prawnych

z rylulu dostsw i

stu0, o okresie

NnleinoSci od

jedno$tok, w kt6ryc11

iednostkach posiecla
z*angazowanie w
kaFitale

. Uiemna watlosd



a) z tylrr.f|r dcstaw i

u$iug, o okro$ifl
splaty:

" powyiej 1?

mrEst0cv

) z lytu{u d0stalv i

z tltulu podaikdlv,

spOiee3nych i

zdfowotnych 0rau
innych (wiadftzeri
publicrn n"prswnyoit

- inne
kfStkclerminowe
aktywa froansowe

- inrre 6rodki pienieZne



Sporzqdzono Warszawa, dnia 20.04.2019 r.

Marta Ulatowska

(nazwisko i imiq, podpis osoby sporz4dzajqcej)

(nazwisko i imiq, podpls klerownika jednostki)


