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MAGNIFICO SPOI,KA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacjeporz4dkowe

1'1' Nazwa (firma) i siedziba jednostkio organ rejestrowy oraz czastrwania jednostki
a Magnifico sp6ika akcyjna - podmiot powstal w drodze przeksztalcenia sp6lki Magnifico sp6lka z ograniczonqodpowiedzialnosci4 uchwal4 zgromadzeniawsp6lnik6w z dnia 0g,04.2010 w sprawie przeksztalcenia sp.lki pod firm4Magnifico sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci? w sp6lkg Magnifico sp6lka akcyjna wpisane do KrajowegoRejestru pr.zedsigbiorcdw w dniu 10.06.2010 roku

tr 01-493 Warszawa, Wroclawska l0G m 32

tr s*d Rejonowy w Warszawie XII wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000357969

tr Czastrwaniajednostkijestnieograniczony.

tr 
::;:ffi#,#ill 

dzialalnosci sp6iki jest dzialalnosi - pozostala dzialarnosi uslugowa, gdzie indziei

1.2. Prezentacja sprawozdania finansowego

tr sprawozdanie finansowe obejmuje okes od I stycznia 2014 roku do 3 I grudnia 2014 roku.
tr Jednostka sporz4dzarcchunek zysk6w i strat w wariancie por6wnawczym.

a Jednostka nie dokonala w roku biezqcy m zmranw sposobie sporzqdzaniasprawozdania.

tr Sprawozdanie finansowe zostaio sporz4 dzoneprzy zalo2eniukontynuowania dzialalnosci gospodarczej przezjednostkgw daj4cej sig przewidzie( przyszlosci w nie zmniejszonyrn istotnie zakresie. Nie istniej4 r6wnie2 okolicznosciwskazuj4ce na zagrolenie kontynuowania dzialalnodci.
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). Om6wienie przyjgfych zasad (polityki) rachunkowoSci

zasady rachunkowosci przyjEte przy spotz{dzaniu sprawozdania finansowego za okres od I stycznia 2014 roku do 31grudnia 20 1 4 roku s4 zgodne z przepisamiustawy z dnia29 wrzesnia I 994 roku o rachunkowosci, zwanej dalej ustaw*.

Przy wycenie aktyw6w i pasyw6w oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjgto, 2e jednostka bgdzie kontynuowai
dzialalnosi gospodarcz4 w dai4cej sig przewidziec przyszlosci oraz nie zamierza,ani nie musi zaniecha|dzialalnosci
lub istotnie zmniejszyi jej zakresu.

2.1. Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne

tr Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wycenia sig wedlug cen nabycia lub koszt6w wytworzenia
pomniejszonych o odpisy an.rortyzacyjne, atakLe o odpisy ztytulutrwaiej utraty wartodci.

tr odpisy amorty zacyjne od srodk6w trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych dokonywane s4 na podstawie planu
amoftyzacji, zawieraj4cego stawki i kwoty rocznych odpis6w.

tr Amortyzacja jest dokonywana metod4 liniow4,

a Stosowane stawki amortyzacyjneustalane s4 w oparciu o okres ekonomicznej uzytecznosci srodk6w trwalych (wartosci
niematerialnych i prawnych)

a stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup srodk6w trwalych (wartosci niematerialnych i
nasrQpuJ4co:

o Urzqdzeniatechniczne i maszyny oraz inne Srodki trwale
. Srodki transponu

2.2, Inwestycjedlugoterminowe

)a

udzialy w innych.iednostkach oraz inne inwestycj e zallczonedo aktyw6w trwalych wyceniane s4 w cenach ich nabycia
pomniejszonych o odpisy spowodowane trwal4 utrat4 ich wartoSci.

NaleZnosci dlugoterminowe, naleznosci kr6tkoterminowe i roszczenia

Nale2nosci dlugoterminowe, naleZnosci kr6tkoterminowe i roszczeni awykazywanes4 w wartosci netto (pomniejszonei
o odpisy aktualizuj4ce).

NaleZnosci sq wyceniane w kwocie wymagaj4cej zaplaty. Naleznosci podlegaj4 aktualizacji wyceny poprzez
dokonywanie odpis6w do wysokosci nie pokry'tej gwarancj4 lub innym zabezpieczeniem. odpisy aktualizuj4ce
dokonywane sq z uwzglgdnieniem stopnia ryzyka, jakie sig wi4ze z danq nale2nosciq.

Nale2nosci wyrazone w walutach obcych wyceniane s4 na moment bilansowy wedlug kursu sredniego ogloszonego na
dziefi 31 '12'2014 roku przez Narodowy bank Polski, tabela25'2/A/N8p12014, kt6ry wynosi I Euro = 4,2623 zl ,

I USD = 3,5072 zl

a

o

prawnych) ksztattuj4 sig

r0-50%

20%- 40%

tr

a

tr

0
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1,4. Zapasy

tr Zapasy s4 wykazywane w wartosci netto.

tr zapasy sq wyceniane wedlug rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wysszych
od cen sprzedaZy netto.

tr Przyjgto zasadg ustalania wartosci rozchodu zapas6w metod4 w drodze szczeg6lowej identyfikacji rzeczywistych cen
tych skradnik.w maiqtkowych, kt6re dotyczqscisle okeslonych przedsigwzigi.

1.5. Inwestycjekrdtkoterminowe

tr Inwestycje kr6tkoterminowe wyceniane s4 wedtug ceny rynkowei

1.6. Zobowiqzania dlugoterminowe i kr6tkoterminowe

a Zobowi4zania s4 wykazywane w kwocie wymagaj4cej zaptaty,to jest l4cznie z odsetkami przypadajqcymi do zaplaty
na dzieri bilansowy. Odsetki te ksiggowane s4 w cigZar koszt6w finansowych.

tr zobowi4zania wyrazone w walutach obcych wyceniane sQ na moment bilansowy wedlug kursu sredniego ogloszonego
na dziei 31'12'2014 roku przez Narodowy bank Polski, tabela 2 52/A/NBpl20l4 ,kt6rywynosi 1 Euro = 4,2623 zl .

I USD = 3,5072 zl

3. OMOWIENIE DOKOI{AI{YCH W ROKU OBROTOWYM ZMIANMETOD Ksr4cowoscr r WYCENY
W roku obrotowym nie mialy miejsca zmiany metod ksiggowoSci i wyceny.

4. WYDARZENIA PO DACIE BILANSU

tr Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie mialy miejsca znacz4ce zdarzemawplywaj4ce na
sytuacjg materialn4 i finansow4 sp6lki, nie uwzglgdnione w bilansie i w rachunku zysk6w i strat.

DODATKOWE NFORMACJE I OBJASNIENIA
Na dzielr spolz4dzenia sprawozdania finansowego organem kieruj4cym.jednostk? byt zarz4d wskladzie
I(arolina Siudyla - Koc - prezes Zarz1du

Urszula Niewirowicz - Czlonek Zarz4du

Rada Nadzorcza:

Aneta Antoniewicz - przewodnicz4ca Rady Nadzorczej

Halina Siudyla - Czlonek Rady Nadzorczej

Waclaw Siudyta - Czlonek Rady Nadzorczej

Katarzyna Chechliriska - Czlonek Rady Nadzorczej

l-ukasz Mosiewicz - Czlonek Rady Nadzorczei
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1.1. Szczeg6iowy zakres zmian warto$ci grup rodzajowych Srodk6w
inwestycj i dlugoterminowvch

trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych oraz

Stan na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i wykorzystanie oraz stan koficowy kapital6w.
Na dziefi bilansowy struktura wlasnosciowa kapitalu MAGNIFICO s.A. przedstawia sig nastgpuj*co i na dzien sporz4dzenia
sprawozdania

la|,L.

Stan na pocr4tek roku
Stan na koniec roku

I 94589,3 1

r94 589,31
I 390 1,63

17591,63

Stan na pocr4iekio6
Stan na koniec roku

t0216,55

Dane akcjonariusza Liczba akcji Udzial w kapitale
zakladowym (w proc.)

Udzial w glosach
(w proc.)

Karolina Siudyla-Koc

Celetis Holdings Ltd-

|.LJJ,t t 3

Kapital podstawowy:

Kapitai zapasowy z emisji akcji powyzej ich wartosci nominalnej i podzialu zysku zroku 201 1:

Stan na konieC roku
379 4s9,30

379 459,30

Stan na pocz4tek roku Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec roku
1681723,37 0,00 0,00 I 681723,37

stan na poczqtek roku obrotowego, zwiQkszenia i wykorzysta nie orazstan korlcowy towar6w handlowych
Stan na poczqtek roku

Stan na koniec roku
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Struktura nale2noSci od.jednostek powi4zanych

Z Iytutu dostaw i uslug Z tytulu podatkdw dotacj i cel

ubezpieczef spolecznych

Struktura nale2noSci od pozostalych .jeclnostek

Ztytulu dostaw i uslug Z tfiulu podatk6w dotacji

cel ubezpieczeri spolecznych

lnne Dochodzone na drodze

s4dowej
s33 002,37 4tt4,26 2852,78 1 I 1636,13

1.6. Inwestycjekr6tkoterminowe:

Srodki pienigzne w kasie i na rachunkach bankowych 7 45g7g,7 4 zl

I.6. 1 Kr6tkotenninowe rozliczenia migdzyokresowe

Kr6tkoterminowe rozliczen-- mi gclzyok.esoG to migdzy innymi:

zIubezpieczenia maj4tkowe w kwocie 3 g01,29

reklamy prasowe w kwocie 14 000,00 zl

t.7.

L9. Odpisy aktualizuj 4ce wartosci naleznoSci :

Stan na pocz4tek roku Zwigkszenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

3650s,43 31294,10 49998,24 17801,29

Struktura zobowi4zari od jednostek powi4zanych

Z tytulu dostaw i uslug Ztytulu podatk6w dotacji cel

ubezpieczefi spolecznych

lnne Dochodzone na drodze

s4dowej

0,00 0,00 0,00 0,00

Struktura zobowiqzah odpozostalych jednostek

50117,99 257,05

Stan na poczqtek roku Zwigkszenia Wykorzystanie Rozwi4zanie Stan na koniec roku
300 001,60 256 969,59 0,00 556 970,19

2.1 Magnifico sp6lka akcyjna nie jest jednostk4 dominui4c4 i nie posiada sp6lek zaleZnych

3.1. Zatrudnienienakoniecroku 1l os6b.
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Podzial na grupy zawodowe: 1 I os6b pracownicy biurowi
4'r Struktura rzeczowa przychod6w: uzyskano przychody gl6wnie ze swiad,czeniauslug public i media relations4'2 struktura teq.orialna przychod6w; przychody ze sprzedazyuslug public i media relations :

na terenie kraju w kwocie 2 42g 249,25 z1 co stanowi Tg,l3yoprzychodow og6lem
za granrc4 w kwocie 640 729,20 zl co stanowi 20,g7 %przychod6w og6lem

4'3 wynagrodzenie czlonk6w Zav\du: w 2014roku wyplacono wynagrodzenie czlonkowi zarz4dupani urszuliNiewirowicz - na podstawie powolania - w kwocie brutto 553g2,0 0 zrotych4,4 Wynagrodzenie czlonk6w Rady Nadzorczej _ nie wystgpuje
4'5 sp6lka nie posiada zobowi'zan zabezpieczonych na mai4tku onz zobowi.zari warunkowych4.6 Zarzqdsp6tki proponuje stratg z roku 2014 pokry| zzyskulat nastgpnych4'7 wynagrodzenie bieglego rewidenta zabadaniesprawozdania finansowego za2014 rok zostalo ustalone na kwot?netto 6.000 zlotych.

Dane uzupelniaj4ce do rachunku zyskdw i strat sporz4dzonego na podstawie ksi4g handlowych:

Przychody wynikajqce ze sporz4dzonego na
podstawie ksi4g handlowych rachunku zysk6w i

strat wynosz4:

Koszty wynikaj4ce ze sporz4dzonego na podstawie
ksi4g handlowych rachunku zysk6w i strat
wynosza:

Przychody netto zelprzeOazy
Pozostale przychody operacyJne

Og6lem

Korekta przychod6w o:

Przyctrooyobtic@

256979,51
11109,61

xosztyoolicio@
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podatekwg stawki 19%

# 'ffi*fi'ifii"

Iilerszawa, dnia 27 maja 2015 roku

Beata tr ysik

Osoba, ktdrej

pr ow adz eni e ks i qg r achun kowvc h

Yrrrooifd

''VTE,VNQ

Karolina Siudyla-Koc



MAGNIFICO SPOI.KA AKCYJNA

01.-493 Warszawa, ul. Wroclawsk a IOg/32
NIP:701"008391"3

Poz.

A

I

tl

ill

IV

Nazwa pozycji

Przychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z nimi, w tym:
od jednostel< powiqzanycn

Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w
Zmiana stanu produkt6w (zwiqkszenie _ wartoi6 dodatnia, zmniejszenie
l(oszt wytworzenia produl<t6w na wiasne potrzeby jednos;tki
Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i materiai6wB Koszty dziafalno6ci operacyjnej

tl

ill

IV

VI

vtl

vill

Amortyzacja

Zuiy cie material6w i en ergii
Usiugi obce

Podatki ioptaty,wtym:
-(1) podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia spoteczne i inne jwiadczenia

Pozostaie l<oszty rodzajowe
Wartoii sprzedanych towar6w i material6w

Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B)
Pozostafe przychody operacyjne

Zysl< ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
Dotacje

Inne przychody operacyjne
Pozostale koszty operacyjne

F

G

c

D

I

tl

ltl

E

tl

ill

IV

tl

ill

IV

1 Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych
tl Aktualizacja warto5ci aktyw6w niefinansowvch
lll Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z dziafalnojci operacyjnej (C+D_E)

Przychody finansowe

K

L

M

N

Dywidendy i udziaiy w zyskach, w tym:
-(1) od jednostek powiqzanych

Odsetki, w tym:
-(1) od jednostel< powiqzanych

Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartodci inwestycji
Inne

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:
-(1) dla jednostek powiqzanych

Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartojci inwestycji
Inne

Zysk (strata) z dziafalno6ci gospodarczej (F+G_H)

Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J.t._J.il.)
I Zyski nadzwyczajne
11 Straty nadzwyczalne

Zysk (strata) brutto (ttJ)
Podatek dochodowy
Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwigkszenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

01-01-2013-

3L-72-20L3

t643159,07 1.525177,62

1501.4,36

244973,58

37774,93

11109,61

UKEFF
02-032

l- c^



MAGNIITICO SPOI,KA AI(CYJNA
0l-493 WARSZAWA ut. WROC{_AWSI(A
NIP: 70 I -008-39- I 3

t0gl32 ROK:2014

Bilans

AKTYWA

Na koniec ub" ro,ku
2013-12-31

Warto5ci nicmaterialne i

Rzeczowe aktvwa trwale

terminowe rozliczenia migdzyokresowe
a obrotowe

NalcznoSci l<r6tkoterm inowe

z t)4ulu dostaw i uslug, o okesie

dochodzone rra drodze

innc kr6tkotcr.minolve al(tywa finarrsowc

519!!ip!14iq2ne w kasie i na riachunkach

E.I\tSl.J.ZW.W.

Druk. 201 4-12-31 Sage Synfonia Finanse i KsiQgowo6i 2O.l4.d
Strona I pierwsza



MAGNIFICO SPOI,KA AKCYJNA
0l-493 WARSZAWA ul. WROCLAWSTG
NIP: 70 I -008-39- I 3

I0el32

Bilans

ROK;2014

PASYWA

Na koniec ub. ro,ku
2013-t2-31

A I Kapital (fundusz) wlasnv

ll- -'tr-1 ,

756.AA9,26 986.345. 7
379.459.30 379.459.30

0.00 0"00
| -: I uuzr4rJ \arr.lv, wtasuc (wl€il(osc uJemna)
lfv l Kapital (fundusz) ro
lV lkonirol/frr-,t,,--\-^r,r.,^r:-^^::

0,00 0,00
1.68t.723.37 1.681"723,37

v 0,00 0,00

R

usze) rezerwowe
VII k (stratn) z lat u
VIII k neuo
IX od sku netto wz roku wielko5i7^k^,,,r^-

0.00 0.00
-r.074.837.40 -711.268.s9

-230.J36.01 -363.s68"81
0,00 0.00

)_ )uvvvtrrnLsurq I tELer|\J rr-r zuuuwl4zanla
, I r Rczcrwy na rrbowi4t

684.887,69 1.156.9ss.06
0,00 0,00
0. 00
0.

-('. l<rolkoterrn irrn,'," 0.00 0.00
0.00 0.00

-( 0.00 0.00

II
L l-\L) 1r<r.olt<oternl

0.00 0.00
0.00 0.00

_i svvv rr '.1-..rrr.r \rruSvtsl ttrttr! 0,00 0.00
2 0.00 0.

0.00 0.r
0.00 0.00

c) 0,00 0.00

d)
0 rv zuuuwrqzdt ltd urLatls0we

0,00 0,00

III l7 0,00 0,00
684.887.69 r.156.955.06. I y' uui\ .t(urrurtr-tr truwlitzxllycll 0.00 0.00

11
0.00 0,00

-(2)
uu t. rtrrEsrutv
powv2ci l2 miesiecv

0,00 0,00

o)
I

0,00 0.00

,. 0.00 0.00

a
684.887.69 l.156.955.06

b)
69.866.90 42.706,29

c)
0.00 0.00rrilr\ zuuuwtqzalUt4 I

564.462.40
0.00z LlrLrlu dostaw i [slug. o okresie *ymuealno'ici:

-(2\ 564.462,40 L101.009.12

=

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

50. I 17,99 12.982,60
I!(r(r w)ildtsLUuzgtl ){7 0< 257,0s

183.3s 0.00
0.00 0.00

fUZJ 0,00 0,00

L ii" 0.00
0,00

| -\2) 
| K IOtKOtenI iltowe

0,0t)
0.00

0,00
0,00

B.U K FEKT sp. z o.o.
WA
4a

6-172,
378

Druk: 2014-12-31 Sage Symfonia Finanse i Ksiqgowoae 2O14.d
Strona 2 ostatnia
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7. Zmiana stanu nale2noSci
B. Zmiana rtrnr =obo*

lll. Przeplywy pienig2ne netto z@

1. Zbycie wartoSci n,ud

l. Nabycie r"tto6"i

3. Na aktywa finan

C. Przeptywy SroOt<Ow

l. Wplyw netto z wVO

oraz doplat do kapitalu

D. Przeptywy pieni g2ne netto raremlA]t t]BJilldii il 269 410.36

-248 312,33

rLr\lsp zoo.

17
-16-172
1544378

Beata t-ysik - sporzqdzajqcy sprawozdanie

,il)
t'iir.iti

B.U.K



MAGNIFICO SPOI.KA AKCYJNA
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WI.ASNYM

20't4 2013,. ,\qyr(qr \ruilqup../ wrd!ily ila pocziJlgK oKresu (6u) 986 345.27 1 349 914,0[- 
^vrtr\ry 

plguuw pooslawowycn
0,0c 0,0c

,.q.",\glJrLqr \ruiluupz,/ wldsily ila [JoczaleK oKresu (Hu) po korektacht.Kapita@,<resu 986 345.2i 1 349 914.0€
379 459,3C 379 459,3C

ty Kaptraf u (run0uszu) podstawoweoo 0.0c 0,0c
d, zwlvnuzente 0,00 0,00

lyludilrd uuztarow (emtslt aKcll) 0.00 0,00
ui zillntetszente {7 TVIUflil 0,00 0,00

uq4larow (aKclt) 0,00 0,00
Aaprrar [Iunousz) poostawowv na koniec okresu 379 459,3C 379 459.3C

z. rrdrv4rrc wpriLy na Kaptlal pooStawowv na poczatek okresu 0,00 0,0c
lycn wptar na Kapttaf podstawowv 0,00 0,00

a/ zwtgKszer!re (z lylu{u) 0,0c 0,0c

2.2. Nale2ne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu
0,00 0,00

0,00 0,00
o. vuzraly (aKcje) wasne na poczatek okresu 0.00 0,00

d, zwtgKszenle (z lylutu) 0,00 0,0(
, zrnntelszente (z tytutu) 0,0c 0,0cr. r. uuztary (aKcje wasne) na Kontec oKresu 0,0c 0,0c

a. r\q}/rLqr \ruiluu-zr 4dpdsuwy [ta poczaleK oKresu 1 681 723,37 1 681 723,37
ntany Kaptiafu (tun0uszu) zapasoweoo 0. n

al zwtQKszente (z tvtutu) 0.00 0,00
- emisji akcii powy2ej wartosci nominalnei 0,00 0,00

- z podzialu zysku (ponad wymaganq uiGwowo minTffi
wartoS6)

0,00 0,00

0,00 0,00
ptzeszacowan te srooKow tMalvch 0,00 0,0c

,, zmntejszente (z tytutu) 0.0c 0,0c
- tJUKrycta slraly 0,00 0,00
aprrar zapasowy na Kontec okresu 1 681723.37 1 681 723.37

5. Kapita{ (fundusz) z aktualizacji wyceni, na poczatek okresu 0,00 0,00c. Zmrany Kaplratu (tqnduszu) z aktualizacii wvcenv 0,00 0,00
/ zwtgKszqnte (z lytutu) 0,00 0,00

_ ":J/.:il r1ilslr4viltv (4 tytutu,,
5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyCeny na Xoniec of<resu

0,0c 0,0(

0.0c 0,0c
srare Kaprrary (Tunousze) rezerwowe na poczatek okresu 0,0c 0,0c

6.1 . Zmiany pozostalych kapital6w lfunduszy; rezerwowycn
0,0c 0,0c

aJ zwleKszente 0,0c 0,0cp, zrnntelszente 0,00 0,00
o.z. rozosrate Kapttary (tundusze) rezerwowe na koniec okresu

z.z
0,0c 0,0c

-711 268,59 -7 851 ,72
ysK z ral u0tegtvcn na poczatek okresu 0,00 0.00
KoreKty bfgq0w podstawowych 0,00 0,00

/.2. zysK z tar uoteg{ycn nqpoczqtek okresu, po korektach 0,00 0,00
a) zwtgKszente 4 tytulu podzialu zvsku z lat ubieqlvch 0,00 0,00
I zmntejszente (z tytutu) 0,00 0,00

- podzial zysku (na kapital zapasowv) 0,00 0,00
wyprara oywt0endv 0,00 0,00

.J. ZysK z tat ubieglych na koniec okresu 0,00 0,00
nrrara z tal upteg{}lch na poczqtek okresu -711 268,591 -7 851 ,72
- KoreKry otQoow poostawowvch 0,00 | 0,0(i.r. brrara z rat uotegtych na poczqtek okresu, po korektach ,711 268,591 -7 851 ,72

I zwtgKszente (z lytutu) -363 568,81 703 416.81
przentestenta stratv z lat ubieolvch do ookrvcia 0,00 | 0,0cp) zmnteJsz9nte (z tytulu) 0,00 | 711 268.59,

26. Strata z lat ubieqlvch na konrec okresu 1 074 B37,4ol -711 268,59
Ly (srrarql z tar uptegtycn na Kontec okresu 0,00 | 0.0c

ynrK nello -230 336,01 -363 568,81
dI ZV5K IIEIIO 0,001 0.0c

, srrara neIIo -230 336,01 -363 568,81
U/ UUIJISY Z ZYSKU 0,001 0,00

ll. Kapital (fundusz) wlasny na koniec ot<resu tea 756 009.26 986 345.27
lll. Kapital (fundusz) wlasny, po uwzgl@
zysku (pokrycia strqty) 756 009,261 986 345.27
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