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207.0t) 0,00

0.00 t).00

{).()(] 0.()()l, Warlości nienlnlerialnc i prawne

1, Ko§7ty 7akończonych plac lozwojo§Tch 0.00 0.il(l

l],00 0.()()2, Wartość firny
], Inne Wartości niemalenalne i prawne 0.00 0.00

4, Zaliczki na waności niemateńalne i prawne (].00 ().00

0,00 {).()(llL RZ€cZowe aktywa lrwałe

l, Środki tts,lłe 0,00 l),00

0.00 l].l]0a) grunty (w lym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki. lokalc i obickty inzynicrii lądowcj i wodnci 0.00 0.00

0.00 0.00c) ur74d7-enia 1echniczne i miszyny

d) środki llrnśportu 000 ().00

€} inn€ środki trwale 0,00 {).()(}

2, srodki trlvate \ budowie 0,00 0.00

0,00 l).()(]

III Nalezności dlugolernlinou,e 0.00 ().i)(]

1, ()d icdno§tek powi_azanych 0.00

:, od pozo§tałych jedno§tek. \,klóry.h jedno§lka po§iada zaangazow;lnie w kapilale 0,00 ().Ut)

], od pozo§tałych iednoslek {),00 (),(x)

IV, InwcslyL,ic dłU80tcrminowc 0.00 0,00

0.(}() 0.(X)

2. waności niema!€rialne i prawne

] Dhlgolerininowe aklyWa ljn.tnsowt 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych lJ,00

- udzia}y lob akcj€ 0.00

- innc papiery wanościowc 0,00 0,{)0

- udzielone pozyczki 0.00

- inne długoler inowe akrywa finan§owe 0,0i) (),lX)

b) w pozostałych jąlnoŃkach, w klórych jedno§tka po§iada zaan8azowanie w kapitale 0,0t)

- ud7-iaty lub akcie 0,00 0,(n
, it]nc Papicry u,artośćios,c 0.00 0.00

_ udzicIonc pożyczki

- inne dlugorerninowe aklywa finanśowe 0,00 ().00

c) w pozostałych iednostkach
udziały lub akcje 0,0{_)

- inne papiery wańościow€ 0.0t)

- Udzielone pozycżki

- inne dłu8oternlinowe aktywa finansowe (),00 (1,1X)

4 ]nne inwe§tycje dh]roterninowe 0,00 |].1)()

V, Dług0tcnninowc ro7li!Zcnia międzyoklcsowc 0.1)0

], Aklywa z lylułu odroc7onego podatku dochodow€go 0,00

], Innc rozliczcnia nliędzyok.cśowr ().00

B AklW2 ohrolowe 207.00 ().()()

l. z^Pasy 0.00 o0o
l Materiały 0.00 o00

2, Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

0.00 0.()L)3. Produkly golowe

4. Towary U.00 (-).(](]

(),00 1).()()5. Zaliczki na do§tawy i u§ługi

207.00 0.00

0.00 ().()()l. Należności od j€dno§Ek powiążanych

a) z iytttłu donlw iushlg, o okrcsic spłaty 0,00

0.00 0.00- do 12 rDjcsięcy \l
0.00l2 micsi§cy

systcn finansowo-k§ięgowy Rewizor G'l', Insl-R'l' s A

]. Zalicżki na środki trq,alc §,budo§,ic

0.00

0.00 0.00

0.00

0,00

0,00

l).00

0.00 0,00

0.00 0.00

0.00

0.00

0,00 0.00

0,00

0.00

0.00

lL Nalc7ności krótkotcrminout

1).()(}

0.()()\\.\
2()l9_12_()6
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ol/ol/2l)lt) 06/ ]2l20l|)

], Nłlezności od pozo§lałyc h j edno§lek, w klórych iednoslktt posiada zaangżowanie w kapitale 0,00 (],()()

0,00) z tytułu do§ttlw i u§]ug, o okresie §płt]ly: 0,00

- do 12 nlie§ięcy 0,0t) t].00

_ powyźcj ]2 mic§iecy 0,00 0,00

0,00

], \alezności od pozostałych icdnosl.k 207,00 0.00

ll) Z tyrułu do§law i uslLlg, o okresie sPlily 0,00 0.00

- do 12 lt)iesięcy 0,00 0,00

- pow)ze.j 12lrlicsięcy 0,00 0,00

b) z tylułu Podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznycb i zdrowotnych oraz innych lytułów
publi!znoprnwnych

2o1,00 0.00

0,00 0,1)0

{l ) (locho(lzonc nn dro(izc sado$ej 0,00 0,00

IlL ]nwe§ly(, je królkolerminowe 0,00 0,()0

l, Kró(kolcrmjnowc aklywa llnansowc 0,00

.r) $ jedno§tk.ch polviąż!nych 0.00 0.00

- udziały Iub akcjc 0.00 0.00
, inne papiery \.artościowe 0.00 0.00

- udzieIone pozyczki 0,00 0,t]0

inne królko(elnlinowe aktrlva lin.] sowe 0,00 0,00

b/ § pozoslalych jednostkacb 0,00 0,0t)

- udzi. y lub nkcje 0,00 0,00
_ inne papiL'lY sańościOwe 0,00 i].00

- udzielone Pożyczkj 0.00 0.00
_ rnnc królkolcrlninowc lklywa i]nansowc (),00 0.00

c) ś..dLi Ijeni§zne i innt allywa picnięZnc 0,00 0.00

środki piśnięzne s, kl§ie i na rachunkltch ().00 0.00
_ inne ślodki pi.ni{7nc 0.00 0.00
- iDne akl},wa pienięzne 0,00 0.00

] lnne inweJlyeie królkoler inoue 0,00 0.ij(]

Iv Klólkotcrnrinowe rozlicźeni.t llliędżyokrcsose 0.00 0,00
(', Nillczn!. wp]iity na kłpital (inndusz) pod§tawowy 0,0t) 0,0i)

D. t](lzi;lly (ikcje) wlasne 0,00 0,(,)0

207,00 (),0{)

207.00

A, Kapitlł (l'Und,rsz) w]a§.y -2 061 7 55 ,1C] -2 064 96ż,40

L Kitpital (lundusz) podstawowy _I2I]55,1]l l2 855.8l

IL KaPitał {f'undusz) zapasowy. w lyn) 0.00
, nadwyżka wartości §przcdaży (§artoścl enrilyjnej) nad wartością nominalną udziatów (akcji) 0,00 0.00

llI KllPit.lł (iilndusZ) z nkltLttliż.rcji wv(eny. !V lJ-Dl 0,00 0.00
, Z l)"tułu lktualizi.ii Waności godzistj 0,00 0,00

IV. l}olorlrłc kłpil.tl) lt'undu§ze) rezerwowe, t! lyn] 0,0l] 0.00
l!!olżo e Zg0(1nie Z unlotrą lŃrllulen) spólki 0,0t) 0,00

- n., udzia\,(ak!je) Wła§l'e 0,0() 0,0t)

v. Zysk (s(rata} 7 jal ubic8łych -2 l04 951 ,94 _2 05l 899.59
vl Zysl (§tlŹ(n) n§(o 5] 058,35 _207,00

vlL Odpisy z 7}sku nśllo w ciąsu lokU obro(owego (wielkość ujcnna) 0,00 0,00

B, Zobowiazania i rezerwy na ZobowiąZania 2 064 962,40 2 061962,40
l, Rezcrwy na zobowiązania 0.00 0,00

l, Rezerwa Z tytufu odroczoncgo podJlku dochodowe8o 0.00 0.00

R./elu'a nJ !§iJd(zśniil elner}l:llne l pdobnr 0.00 0,00
, dlugolcnDino\ła 0,00 0.(X]

l),00 0,Otl

.], PoZo§lt]łc rezerwy 0,00 0,0t)

0.(X) 0,00

0,00 0,00

II 7łbOwiaZ,rnill dfu !oterminoWe 0,00 0,00

I W()bcc jcdno§t(,k |]oq,iazan},ch r 0,00 0.00

2 Wobec pozoŃłłych iednoslek. v, któ§ch jcdnoslka po§iada Zaangazowanie W kaPilale 0,00 0.00

.] wobc. pozośrxtych 
J ednoslek 0.00 0.00

syśtem t'innnśowo_klięBowy Rcwizor CT, ln§ER'l' s,A wydruk Z dnia 20] 9-t ],0ó

Sprawożdanie na dzicń 20l9-12-0ó
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0,000,00

0.00

0,00

0,00

0.00



Sprawozdanie na dzień 20l9-12-06

Pozyc]a
011)l/20l9 1)6llzl2.il9

a] krcdyty i po7yczki 0.Lt) 0.00

b) z tytułu €misji dłuznych papierów wa.ościowych 0.00 ().(X)

c] innc zobowiq7ania finansowc 0,00 0.00

d) ZobowiąZania wek§lowe ().0() 0,00

0.00 (),()0

11L Zobowi.]zania krótkolcrnlinowe 2 o64 962,40

l Zobowiążaniawobcc jcdnoslek powiązłnych ż 06,| 9(l2..10

a) ż lylułu dostaw i uśług, o okre§ie \łymaga]ności 7 64 962.4o 764962,10

- do |2 mie§ięcy 7o,19(r2.,10 761962.4I)

- powyźej 
'2 

miesięcy 0.00 0.00

l ]00 000.0() l ]00 00l).00

2 ZobowiąZania Wobec pozostałych jednoŃek, !Y których jednośka posiłd.l Zaangnzowłni! w
kaPila]e

0.(X) (],(X)

J) ż tylułU do§ltlw i Uslug, o okresi"- wyDtagł]ności lJ,00 (),(X)

, do l2 miesi€cy 0.00 (1.00

- powyźcj l2 micsiecy ().(X) ().(X)

0.00 0.00

], Zobowiązania wobec pozo§ta}ych jedno\lek {).()1) ().{)()

a) kr€dyry i pozyczki 0.00 0,00

b) ż lytułu entis]i dłuznych papierów warrościowych 0.0{)

c) inne zobowiązania finansowe 0.0()

d) z lytułu do§raw i u§ług, o okresie wyntgalnoścl 0.00 ().00

- do |? miesięcy {].0t) l).()0

- powyżej l2 mie§ięcy 0.0t)

e) Zati.Zki otrzymane na do§tawy i u§ługi ().(X) 0,1X)

l) ZobowiąZania tłckslowc 0.00

g] Z (ylułu podalków, ceł. ubezpieczeń społ€cznych i zdrolvohych oraz innvch (ylułóW

publicznoptawnych
0.00 (1.1X)

h)z tytuhr wynigrodz.ń 0.00

0.00 0.00
,1, F'undusze specialn€ 0.00 0,00

IV. RozIiczenia międzyokre§ow€ 0.01) 0.00

l, tJjcmnJ lvarrość tjrnry 0,00 0.o0

2, Inne rozlicz€nia międzyokre§owe 0,00 ().()0

{),(x) ().(l(l

0,00 ().()()

207,00 {).()()

tl)urxłni.§o d}! 06 lA,m[9
Blum

0? ':')

Nl;

\cn,[," U1IU/"!-

syŃtm finansowo-klięgowy Rewizor G1', InsER'I' s,A, Wrocław

}.79,
|7't.

łą

ź0 ]9_]],06

ż 064 96ż,40

2 (J64 962.40

|].(X)

(].0()

().()()

0.00

0.00

,tr
ul.

tel.



QL HoUsE sp Z o.o.w likwidacji
Malhorska 5l153. 02-28ó warsżawa
Tel.: . NIP: 5ż42'l15656
nazwa banku.
numel lachunku

RZS porównawczy

splawozdanie Za okres 2019-01-0l - 2019-12-06

snl)n.i ]/]

l

3ll12/2018 06ll2/20l9
0.00A, Prlychody nctto Zc §przcdaźy i 7równanc Z nimi, w 1ynl

0.00, od jednoslek pouiąZanych

0.000.00] l'rlychody nctto Zc §pr^daż)r produktów

0,000.00lL Zmiana sianu produktów (zwiekszenie §,artość dodatnia, zmnieiszenie - tvarlośc ujenna)

0.0t)0.00llt. KosZ! wytwor^nia produktów nl własnc potrZcby icdnostki
().0l)0.00IV, Plzychody netlo ze §przedży lowarów i naleriałów

)071)l)0.00B KosZty dliała]nUści opcracyjncj

o00

0.00 0.0l]IL Zużycie malcriałów i cncrgii

0.00 0.00IIL U§ługi obce

0.00 ().0t)IV. Podalki i opłaly, w 1\,m]

0.00 0.(lt]podalek akcyzowy

(i.{)0 ().(l()

0,00 0.00VI. Ubezpi€czenia społecznc i inne świadcżenia, w lym

0.0{) 0.00

0.txj 207,00VIl Pozostałe ko§zty rodzaiowe

0.00 0,(x)vIIl, Waność spr/.danych towarów j matcriałóW

0.00 .207,00(]. Zysk (strara) ze \przedazy (A,B)

0.00 ().00D. PoZostałc przychody opcracyinc

0.00L Zy§k z tytulu rozchodu niefinan§otycb aklywów lnłałych 0.00

0.00 0.00IL Dola(,ic

0.(x)I Aktualizacja Wanosci aktywóWniefinansowych 0.00

IV, hnc prl}clrody opcrac},jlrc 0.00 0.0{)

0.00I]. Po7oslalc koś7ly opcracyjne 0.00

L strata 7 tytułu roThodu nict'inansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

IL Aktualizacja warlości aktys,ów nicfinansowych 0,00 0.00

II], lnnc kos^y opcracyinc 0.00 0.00

F, Zysk (§trata) z działalności operacyjnej (C+D E) 0.00 ż07.00

G. Prź)(hod} i]nansowc 0.00 0.00

L D)Ąvidendy i udziały w zyskich, w lym 0.0t) 0.()()

a) odjcdnoslck powiąZanych, w lym 0.{x) 0.(X)

, w których jednostka posiada zaangaźowanie w kapitale 0.00

b) odJcdnoslek pozoslałych. w tym 0.()()

- w którychjedno§tka posiada zaangaźovanie w kapitale 0,00

IL od§ctki. \ł lym 0.(){)

0.00od Jedno§t"-k pou,ią7anych 0,0{)

0.0()lII. zy§k z tytułu rozchodu aktywów f'inansowych, W tym 0,00

0.00 0.00w jcdnostkach Powi 'a7anych

0.00IV, 
^klueli7a.,ia 

wafi ości aktywów l'inanŃwych 0.00

0.00V. Inne 0.00

1).00IL Ko§uty f'inan§owc 0.00

(1.00L odsetki, w tym 0,00

{).l)()0,00, dlai§dno\tck powiąlanych

0.000,00IL stlata z tylu}u rozchodu aktywów finansowy€b, w tym

0.000,00, w jednOslkach powiE7anych

0,00IIl Aklualizaciawarlości akLywós, tlnln§owycb

0.0()0,00IV,Innc

2()7.000,00L Zysk lslrata) bnrtto (F+G,H)

0,00J Podatck dochodowy

0.0()K Po/L,.ak, ohowlJ7l.$e,,n,rlei./śn,d,,\.tL |,,siek.zenla.tr.,trl 1 0,00

syŃcn linansowo-k§ięgowy Rewizor GT, lnsllR'l' s,A

\
20l9-12_06

Pozycja

0,00

0.00

0.00

0.()()

0.00

().00

0.00

0.00



strona 2/2

Sprawozdanie za okrcs 2019-0141 - ż019-12-06

l'ozyc,ia
31l12/żo18 06/12/20l<)

L Zy§k (strJla) neno (l-J-K) 0,00 _207,00

\ilurxnuno d$, il, /J, lDlJ

ffiĘ,ffiffi
)L,j,.,^,,,ł,,,.. i*T

/il,''

s},(1c|n linlnsowo,k\ięśOwy Rcwizor G'I', lnll,]R'l' s,A. w.ocław

rr&*

wydruk Z dnia] 2019 ]] 0ó



1) Spółka nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
2) Spółka nie posiada gruntów w wieczystym użytkorvaniu.
3) W roku 20l9 Spółka nie dzierżawiła obcych środków tlwałych.
4) Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu gminy.
5) Stan Kapitału podstawowego i zapasowego w zł:

po otwarciu ksiąg na dzień rozpoczęcia likwidacii spółki z. o. o. tj nadzień25.08.2015
połączono wszystkie składniki kapitału własnego w jeden kapitał podstawo\ł!- i na dzień
06.12.2019 kapitał podstawowy wynosi ( minus) 12.855,81

6) Spółka w roku 2019 nie tworzyła rezerw w cięźar kosztów finansowych
7) Spółka nie ma zobowiązań długoterminowych.
8) W Spółce nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztó\ł,.
9) Spółka nie ma zobowiązń zabezpieczonych swoim majątkiem.
10) Spółka nie ma zobowiązań warunkowych.

3) Kosay działalności operacyjnej wyniosły 0.00 zł
3) W roku 2019 nie było nieplanowanych odpisów amorlyzacl,jnych
4) W 2019 roku w Spółce nie wystąpiły straty nadzwyczajne

Warszawa, dnia 06 .I2 .2019 r.

*T#,ffioilff
&'-,T"liffi §łlffi tłiłł lil
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Dodatkowe infbrmacie i wvjaśnienia

1 1 ) Krótkoterminowe zobowipania wobec jednostek powiązanych kapitałowo
wynoszą ogółem 2.064.962,40 , wtym z tytułu dostaw towarów 764.962,40

Dane uzupełniające do rachunku zyskór.v i strat

l) Przychody ze sprzedaży wyniosły 0,0 zł.
2) Pozostałe koszty rodzajowe 207 zł,to:

. zaległośó podatkowa P|T-4 z 05.2014 roku w kwocie l 28 zł
o odsetki oraz opłaty kosztów upomnienia 60,60
o nie zwrócone różnice skarbowe 18"40


