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SPRAW OZD,ANIE FINANSO'WE

,TLOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
,TLOKUM" Sp. z o, o. w Bartoszycac'.h

za okres
od 01 stycznia 2Ol7 roku do 81 grudnia 2CILZ roku

Spis treSci

.'-\

1. wprowadzenie do sprawozd,aniafinansowego za2or7 rok.
2. Bilans zarok2OI7r.

3. Rachunek 4yskow i strat zarok2OlTr.
4. Informacja dodatkowa do brilansu i rachunku zyskow i strat za okres
01.01.2O1Tr.

-

31. L2.2OLTr.

WPROWADZENIE DO SIPRAWOZDANIA FINAIISOWEGO

zl\ RoK 2ot7

I.

,,LOKUM" Sp, z o. o.
z siedzibq:
ul. Jagiellohczyka 9
11-200 Bartoszyce

Spolka zarejestrowana w Kraiowym Rejestrze S4dowym w

Przedsigbiorstw pod numerem KRS: 0000 144399.

Rejestrze

Przedmio tern dzialalnoSci spolki jr:st:

- zarz4dzanie nieruchomoSciami rvykonywane na zlecenie..
II.
Spotka zostala utworzona na czasi nieograniczony.

III.
Roczne sprawozdanie finansowe z;a okres od

O1

.OI.2OI7r'. d,o 3I.I2.2OI7r.

IV.
Sprawozdanie

to zostalo sporz4dz:,one przy zalo2eni:u kont5rnuacji dzialalnoSci
gospodarczej przez jednostkg w dajacej sig przewidziec przyszlolci. Nie s4
zJJ,a]:e okolicznoSci wskazuj4ce na zagroLenie kontynuowania przez spotkg
dzialalnoSci.

V.

Sprawozdanie nie zawLera danych l4cznych.

VI. W okresie objgtym sprawozdaniem nie nast4pilo polegczenie spolki z inn1
spotka.

uI.
zasady rachunkowosci przyjqte przy sporz4dzaniu

sprawozdania
finansowego na dzien 31 grudnia 2017 roku s4 zgodne z ustawa, z dnia 29
wrzesnta 1994 roku o rachunkowoSci, zwanej dalej ,,ustaw4,,, ktora okresla
migdzy innymi zasady rachunkowoSci dla jednostek maj4cych siedzibg lub
miej sce s prawow anra zarz4du na terytoriu rn Rzeczpo spolitej polskiej .

- Srodki trwale oraz wartoSci niernaterialne i prawne wyr:enia sig wedlug cen
zakupu, kosztow wytworzenia lub wartoSci przeszacowanej (po aktualizacji
wyceny Srodkow trwalych).
Na dzien bilansu Srodki trwale sr1 pomniejszone o odpisy amorlyzacyjne lub
umorzeniowe.
Odpisy amortyzacyjne od Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych
dokonane s4 metoda liniowa, a stawki amortyzacyjno-untorzertiowe wynikaja

z

zaL4cznika

do ulstalvy o Podatku

Dochodo!\rym

Przyj muj e sig amort'',7zacj9 podatkow4.

od osob

prawnych.

Srodki trwale w cenie zakupu do 3.5OO,OO zzl odpisywane s4 w cig?ar kosztow
materialny ch za wyj 4tkiem komputerow i wrarto Sci niematerialno -prawnych.

Materialy odpisywarne sa w koszty w mormencie ich zakupu w/g miejsca
przeznaczerrra.

NaleznoSci krotkoterminowe wykazywane
zaplaty bez naliczenia odsetek.

sa w kwotach wymagaj4cych

w kwotach wymagaj4cych
zaptaty.
za dany okres nie wyst4pil podatek dochodowy od osob prawnych.
zobowi4zania krotkoterminowe wykazywane sa

Inw entaryzacja pr ze .pr ow adzana j e st meto dz1 :
- spisu z natury ilosci skladnikow maj4tko.wych

-

potwierdzenia prz:,ez kontrahentow prawidlowoSci wykazarlego w ksiggach
stanu naleznoSci.
porownaniu danych zarejestrowanych w ksiggach rachunkolvych
z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartoSci tych skladnikow.

Bartos4yce, dnia 20

.LB-O2- 12

Kierownik

S

Bo2e

Ryrnko

Bogda

ostki:

Bifans na dzief 3i1.12.2017r.
Wyszczeg6lnienie

Pozyqa

BZ20,t6

BZ"?_017

4

4

740

767 641,63

AKTYWl\

A.

rAktywa trwale

5 987,2i

5123,22

5123,22

tt.
1

-,

lAppzcyp atUyp.lryelB
Srodki trwale

grunty _ .___
_l U E!y4i.Lorel9_l j!19!E !!zyr

Iu@
384 389,84
32 900,00

_?)

325 768,00
25 721 ,84

3

378 128.57
lZaliczki na Srodki tnuate w budowie

1 210 938.04

895 362,29
754 080.54

,
.

:

i

- do 12 miesiqcy
- powy2.ej 12 miesigcy

lb) z tytu{6w bud2etowych

1...'--

icf [r]9

12 495,21

ilL
1

I

nwestycj e kr6tkoterm

Kr6tkote rmi nowe
a

)w

a

in

ktywa

owe
fi n ian sowe

jeq[q:!4aq! lsylE4qtycL

313 774.09

285 109,52

313 774,09
0,00

285 109,52

000

000

313 774.09
313 774,09

285 109,52
285 '109.52

1 801,66

1491,96

1 951 530.68

2 0{6 405.51

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto6ciower
- udzielone po2yczki
- inne kr6tkoterminowe akllvwa finansowe
b) w pozostalych jednostkach

z

tv.

- udzialv lub akcie
- inne oaoierv warto6ciower
- udzielone
- inne kr6tkoterminowe akltywa finansowe
6rodki
nne
- Srodki pienie2ne w kasie i na rachunkach
- inne Srodki pieniezne
- inne ak
I nne inwestycie kr6tkote rm nowe

Kr6tkoterm

in

owe rozl i czenia migdzyokresowe

RAZEM AKTYWA

0,00

Kapital (fundusz) wlasny

653 696.73
571 350.00

571 350,00

wplayy na kapital podstawow (wielkog' ujemna)
Udzialy (akcje) wlasne (wielkoSC ujemna)

Kapital (fun dusz) zapasowy
z
Pozostale

rezenilowe

75 759,46

.-(!y9!!t) !1elto

I

IX.

6 587,27

6 227,53

Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wietko'C

Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania

1 297 833,95

Rezerwy na zobowiqzan i a

P9z99lq!9 ryze1uy

0,00

o{91

0,00

g'-oo-l

0,00

_l
0,00

]

Wo! p C ie j qp49! p o w !q791

0,00
qy c

f

a) kredvtv i po2vczki

f

- puwyzel tz mtestecv
e\ zaliczki ntrzvmane ne dn

wvnaqrodzefi
I In"d --n) z tytu+u

t!!,ly!"19ri?

rrie!ay?\,:"9y

- d{ggolggmq_or4te

I

-tI

o,oo

- kr6tkoterminowe

RAZEM PASYWA

1

951 530,68

2 016 405,51

"LOKUM" SP. Z O. O.
UL. JAGIELLONCZYKA 9
1 1.200 BARTOSZYCE
NIP:743-17-33-165
Regon: 510 997 458

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.
Kwotv za rok:
A.

Przychody netto ze spnzeda2y i zr6wnane z nimi, w tym:
- od jednostek powiqzanych

l.

B.

Przych6d ze sprzeda2y produkt6w

ll.

/mtana stanu produkt6w (zwiqkszenie - warto=E

lll.
lV.

zmnieiszenie - wartrrSc uiemna)
Koszt wytworzenia produkt6w na wtasne potrzeOv r'eOnostfi
Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i rnat,erial6w

dodEtnil

Koszty dzialalnoSci operracyjnej

L Amortyzacja
ll. Zu2ycie material6w i energii
lll. Uslugi obce
lV. Podatki ioplaty
V. Wynagrodzenia
Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne SwlrOczenia
Vll,
c.

Pozostale kosztv rodzaiowe
y'lll. WartoSc sprzedany,:h towar6w i rnateriat,Ow
Zysk (Strata) ze sprzeda2y (A - B)

D.

Pozostale przychody operacyjne

lll.
E.

zysK ze zbycia niefitransowych aktlrv6w trwafuch
Qqlacje
Inne przychody operacyjne

Pozostale koszty operacyjne

.
lll.
| |

Aktu

a

I

izacj a wa rto Sci

f tywOw

a

n

G.

Przychody finansowe

H.

uywtoendy z tytutu udzial6w w zyskerch, w tym:
- od jednostek powiqzanych
odsetKi
zysK ze zoycta Inwestycji
AKruailzacja wartosc;i inwestycii

v.

2 419 580,68

2270 602,45

2 458 150,19

19 358i,00

16 410,56

685 594,,31
190r,57

716 497,60
564 1 06,00

37 551,81
814 725,86

873 401,68

161 951,03

169 314,60

88 230,87

97 928,06

27 749,91

38 569,51

41 645,92

46 955,81

463

20 491,69

41 645,92

46 955,81

23 550,24

16 943,51

23 550,24

16 943,51

I

654,23

I557,21

19 449,98

17 600,04

19 449,98

17 600,04

3 208,48

2 815,30

uosetKt, w tym:
- dla iednostek F,owiqzanych
strata ze zbvcia inwestycii
Aktualizacia wartoSc:i inwestycii
Inne

Zysk (Strata) z dzialalnoSci gospodarczej (F+G_H)
J.

Wynik zdarzeh nadzwyczajnych

K.

Zysk (strata) brutto ( | +,t-.;

L.

Podatek dochodowy

M.

2 242 852,54

Inne

Koszty finansowe

r.
lll,

2 419 580,68

ief i na-nl6-wvcn

Inne koszty operacyjne

Zysk (Strata) z dziatalno6ci operacyjnej (C+D-E)

tv.
V.

2017

2 242 852,54

strata ze zbycia nietinansowych aktrpr6w truvalvcn

F

il.
ilt.

zu to

1

3 208.48

2 815.30

6 587,27

6 227,53

6 587,27

6 227,53

Pozostale obowiqzkower zmniejszenia zysku (zwigkszenia

straty)
N.

(strata) netto (K-L-M)

Boien

6 587,27

Rvmko

h227,53

Dodatkowe infornnacje i obja3:nienia do sprawozdania finanso\rego za rok 2O]-T

I - WyjaSnienie do bilansu.
1. Srodki trwale wlasne.

508 600,00

b

508 600,00

obiektg inzgnieii
lqdoutej
i u,todnej
JO,6

a"

kottu i mqszunu

7

to,29

enerqetuczne
ma"szAnA,

b

a6

urzqdzenia i

aparatA
og

6lneg o zasto s otu ania

specJaustaczne

c

maszang,

7

8 635.87

4

6

Razem wl.Sr.trwal.

623 470,49

12 976,67

-

8 636,.87

e^ z1n oo

628 2tO,29

3. WarctoSci niematerialne

i prawnre:
z#,

,.

;,:
":

i,

j

$$

2t

Novell 2.2

lrawers

433,24

21 433.24

L7 270,02

t2 969,74

12 969,74

72 969,74

4 900.00

4 900.00

3 076.00

39 302.98

33 315,76

'

inr

,;,

,S.{an na
koniec roku

17 q42.O2

3

FK-bud. WIN
SARCZ
FK-FIR]\4A

fford-Excel
JIIICC 9

672

)r

12 969,74

t92

3

'6R

nn

T

Novell 4.2

frawers 4
lix 7, Win NT
Unisoft

lffice 2000 SB
Zatn6wienia
oub.
Oczvszczalni

AntyWir:us L.

..Raz

I

sg soz.ga

4. Dlugoterminowe tozliczerria migdzyokresowe nie wystepuj4.
5. Struktura wlasnoSci kapitalu podstawowego.
Gmina Miejska bartoszyce 100
iloSc

udzialow

Il

udzialu
kapitalu

wartoscjednego
wartoSc

Zo

427,00 zl
50,00

z1

S71 350,00

z1

6. Informacja o kapitalach (funduszachl zapasoryych, rezerwowych i pozostal,ych.
zapasowy
O,0O z!
rezerwowy
g2 346,\t3 zl
pozostale

kapita_ly

O.0O zl

T.Propozycje podziaru zysku bilarnsowego netto zatokobrotowy zorz
Zysk za rok bie24cy
6 227 ,53 zf
Zysk za rok poprzedni

nierozliczory
Razem kwota do

O'OO

podzialu

-dofinansowanie remontu

budynku biurowego

zl

6 227.59 zl

6 227,53 zl

864,OO

34 I79.76

8. Zapasy nie wystgpuj4
9. Rezerwy na nale2noSci nie wystepujq
10. Informacja

o

nale2noSciach na koniec 2OL7 roku.

'-- 11. Rezerury na zobowiqzania nie wystgpuj4.
L2. zobo'i4zania kr6tkoterminowe na drzief, 3L.L2.2oL7r.

1.

Wobec jednostek powi4zanych.

z tytulu dostaw i uslug, o okresie
wymagalnoSci
do 12 miesigcy
powy2ej 12 miesigcy
b) INNE
2. Wobec pozostalych jednostek
a)

r 216 696,45

|

inne zobowi 4zania finansowe
z tytulu dostaw i uslug, o okresie

r 206 r02,52

wymagalnoSci
12 miesigcy
powy2ej 12 miesigcy

r 226

I

kredyty i pozyczki
z tytulu emisji dluznych papier6w

270 702,6t\

b) wartoSciowych
d)

zaliczki otrzymane na dostawy
zobowi4zania wekslowe
z tytulu podatkow, ce!, ubezpieczeh
i innych Swiadczen
h) z tytulu wynagrodzen

I52 909,9I
O'zt 907,34

I

932,421

2L5 890,77
011 041,65i

f)

ql

i)

o.

.4I 879,20

43 770,26,

137,50

8s 778,57

lnne
131

L3. zobowiqzania wobec budietu i jednostek samorz4du terytorialnego.
- podatek dochodowy od osob fizycznych

6 3l4,OO zl

- zobowiry,ania z tyt.wpisow sqdowych

0,00

- podatek od osob prawnych

0,00

- VAT

5 959,OO zl

- opraty narzecz LUS

3L 497,26 zt

Razem

43 770,26 zt

14. w sp6lce nie wystgpuja, zabezpieczenia majqtku na rzecz wierzycir:li.

15. Nie wystgpuj4 zobowi4zania warunkowe w tym r6wnie2 porgczeniar.

II. - WyjaSnienia do rachunku zysk6w i strat.
Struktura rzeczowa przychod6w ze

ukt6w, uslug i towar6w:

2. tnformacja o kosztach z d,zialalnoSci operacy.inej:

,,
2. Uslugi obce
3. Podatki i oplaty
4. Wynagrodzenia
5.Ubezp,spoleczne i inne
Swiadczenia
6. Amortyzacja
7. Pozostale koszty
't

2

:'i';":

685 59,4,31

716 497,60

463 rgtJ,57
37 551,81

564 106,00
20 +97,69

8I4 725,86

873 40I,68

161 951,03

t69 3r4,60

19 358,00

16 4ro,56

88 230,87

97 928,06

2 27O 602,45 zl

2 458 L5O,L9 zl

3' Informacja o pozostalych kosztach i przychodach operacyjnych oraz o kosztach przychodach
i

f'--

1. Pozostale przychody

operacyjne
- zysk ze zbycia niefinansowych

ffi
4L

645t,,92

46 955,81

4I

64!;,92

46 955,81

23 55Ot,24

16 943,51

aktywow stalych

rlne

przy chody operacyjne

2. Pozostale koszty operacyjne
- Aktualizacja wartoSci akty.wow
niefinansowych

inne koszty operacyjne
3. Przychody finansowe
- Odsetki
- lnne
4. Koszty finansowe
Odsetki
- lnne

23 550,24

16 943,5I

L9 449,98

L7 600.04

19 449,98

t7 600,o4

3 208.48

2 815.30

3 20t\,48

4. Wynik zd.atzeh nadlzwyczajnych - nie wyst4pily.
- Zyski nadzwyczajne - Straty nadzwyczajne -

2 815,30

5. Wynik linansowy i jego rozliczenie
1. Zysk brutto
2. Podatek dochodowy
z tego
- podatek bie24cy
- odroczony podatek dochodowy

6 227,53 zt

3. Zysk netto

6 227,53 zt

0,0O zl
O,t)O zl
O,t)O

zl

6. Sp6lka nie ma obowi4zku sporzqdzania sprawozdania z przeplywu 6rodk6w pienig2nych.

III - WyjaSnienie nie.kt6rych zagadniefi

osobowyoh.

2' wynagrodzenie brutto czlonk6w Zatz4du i Rady Nadzorczej (tak2e nagrody i premie z zysku)

3. Nie udzielono poiyczek czlonkom Zarzqd:u i Rady Nadzorczej.

4' Nie wyst4pily transakcje z czLonkarni zarzqdu i organ6w nallzorczych, ich mal2onkami, krewnymi
lub powinowatymi w lini prostej do drugiego s,topnia lub wi4zania z tytulu opieki, przysposobienia
1ub
kurateli z osob4 zarzqdzajqc4 lub b9d4c4 w organach nadzorczych jednostki rub sp6lkami,
w kt6rych s4
zrracz4cy rni udzialowcami akcjonariuszami) lub wsp 6lnikami.
(

5' w sprawozdaniu nie ujgto zllarzei dotyczqc5rch lat ubieg\rch, poniewa2 takie nie
wyst4pily.

6' w sp6lce nie wyst4pily znacz4ce zd.arzerria po dniu bilansowym, kt6re urymagatyby
uwzglgdnienia w
sprawozdaniu finansow5rm.

7' zawatte informacje liczbowe zapewniaj4 por6wnywalnoSc danych sprawozdania finansowego
za rok
poprzedzajqcy ze sprawozdaniern
za rok obroto,wy.

8. Sp6lka nie dokonywala wsp6lnych przed.sigvrzig6.

9' w swietle posiadanych przez zarz4d, informacji nie wystgpuje niepewnos6
kontynuowania dzialalnoSci przez Sp6lk9.

co do mo2liwosci

10. Nie s4 znane Zarzqd.owi 2adne inne infiormacje ni2 wymienione powy2ej, kt6rych
ujawnienie
mogloby w istotny spos6b wptyn46 na ocene sytuacji maj4tkowej, finansow
jednostki.
PR EZES
BARTOSZYCE, 20

I8-O2-I2

Bogda

