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Bilans

Sprawozdanie na dzień 2019-12-17

snontt ]/1

l7ll2120|90]/0l/]0l9
Pozycja

0.(X)

0,00 0.00

0.000,00L Wartości nienralerialnc i prawne

0.(X) 0,00l, Kos7t} Zakończonych prac rozwojo§ych

0,000,002, Wartość iilm}
0.00 0.00:] Innc wartości niemalerialne i prawne

0.00 ().()(]4 Zal}czki na wartości niemateriatne i prawnc

0.0t) 0.00II Rżeczowe aktywa trwałe

0.00 0.0t)l, srodli tfwałe

0,00 0.00a) grunly (w lym prawo uzylkowania wieczystego gruntu)

0,00 0.00b] bu{lynki, lokalc i obickty inzynicrii ]ądow€i i $odn€i

c) ur4d^nia lechniczne i maszr.y 0.00 0.00

0,00 (),00d] środki alnspol1u

c) innc środki trwale 0,00 ().{X)

0,00 0,002 Środki truałe q. budou,ie

0,00 0.00

0,00 (),(){)III Nalezności długolerminowe

l, od jedno§tek powiążanych 0,00 0,00

0,00 ().()1)2- od pozo§tałych iednoslek. w których iedno§*a po§iada Zaangażowanie w kapłale

0,00]] od po7ostalych ,ic(lno§tck 0,00

IV, Inwcslycjc dłU!otcrminowe 0.00 0,00

0.00 0,00l. Nieruchomości

2, wartości ni€malerialne i prawne 0.{)0 ().()0

0,00 0.003. D}ugolcrminowc aktywa finansowe

a) §, jcdnostkach powiązanych 0,00 0,00

0,00 0,00udzia}y lub akcje
_ inne papiery wanościowc 0,00 0,00

- udzielorle pozycżki 0,00 (),()()

- inne długotemrinowe a}tywa finan§owe 0.00 {}.00

().00 ().0()b) w pozoMałych jednoslkach, w k tórych jednostka po§iada zaangazowanie w kapilale

0,00- udliały lub 2kcjc 0,00

- inne papiery warbściowe 0.00 0.00

0,00 0,00- udzicbne poZyclkj

- inne długorernlinowc aktywa finansowe 0,00 0,00

0,00 0.00c) w poZo§ułych jednoslkach

- udziały lub akcje 0,00 0.00

- inne papiery wanościowe 0,00 0.00

0,00 0.t]0udzielone pOZvczki

- innc długotcnninowc aklywa fi anso\łc 0.00 0.t]t)

4. Inne inweŃycie długolerntinowe 0,00 ().()()

0,00 0.0t)V. Dłu8olcrminow€ rozlicżenia międzyokrcsowe

l. Aktywa Z 1ytułu odroc7onego podatku dochodowe8o 0,00 ().00

0,00 ().{)()2. lnne rozliczenia międzyokr€sow€

B, Aktywa obroLolve 207,00 0.00

0,00 ().(){)I. Zapaśy

lMalcriały 0,00 0.00

0,00 0,1]02, Półprodukly i produkly w toku

0,00 0,00], Produkly gotowe

0,00 0.00

0.00 (),0()5 ZaIic7łi na dostawy i usługi

207.00 0.00II. Nalcżności królkolcrninowc
().00 ().l)()l. Nalezności od ]edno§lek powiązanych

().000.00a) z lylułu dostaw i us

0.00 0.00_ do ]2 mie§ięcy

0,00 (),(X)- powyzćj 12 miesięcy \
syslcm linan§owo k\ięgowy Rewizor G'l'. 20l9_] ]_l7

207,00

3 zalicŻki na środki truałc w budowie



S prawozdarrie na dzięń ż019-12-17

sironlt 2/]

Pozycja
0] /0l /20l9 11l12/2ll19

0,00 0,00

], Nt czności od pozo§t.lłych jedno§tek, w klórych iednostka po§iada zaangaźowanię w kapilale 0,00 0.00

.l) z tylułu dotl.|w i u§]u8, o okre§ie §płłty: 0,00 0,00

- do l2 Dliesięcy 0,00 0.00

0.00- pow}zcj ]2 mic§ięcy 0,0t)

0,00 0.()0

207,00 0.00], \aItżności od pozo§rałych jcdnosrek

a) z rlułu doslaw i u§iu8, o okresie §płaty: 0,00 0,00
, do 12 liiesięcy 0,00 0.00

0.00- powyzej 12 mieśięcy 0,00

b) z tytułu podatkóW, dolacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnycb oraz innych tytułów
publicznopr.iwnych

207.00 0.00

0,00 0.00
(l) (lochodzone ntt dro(]ze §adolvej 0,00 0,0t]

II1 ln\\e§t!.iL. krinkotc.minolvc 0.00 0,00

l. Krótko(.rminowc ikLvs,t l'inansowc 0,00 0,00

a) u, jednollkach powiązanych 0,00 0,00

" udzia}y lub akcj€ 0,00 0,00
_ inot paPitry w.(ościow. 0,00 0,00

- udziclone Pożyczki 0,00 0,00

inne królkotelminowe aklywa l'inansowe 0,00 0,00

b) w pozo§ tałych jednostkach 0,00 0.00
- Udzillly lub akcje 0,00 0.00
- lnne pnplery slartosclowe 0,00 l_].0t)

- udlick,nc pożyczki 0,00 0.00
, ini]c l,,ótlolcrminowc aktywa linansowe 0.00 0.00

cl ś.odkl pieniezne i inne lktywa pićniężne 0.00 0.00
_ środki pjenięzne w kasie i na rachunk.tch 0.00 0,00

innc ślodkiPienięzne 0.00 0.00
- innc aklywa picniężne 0.00 0.00

2. lnne lnwestycJe krótkolernlinowe 0,00 0.t]0

Iv, Królkoiennino$,c rozliczenia międzyokIeso\ł,e 0,00 0,00

C, Nalezne wpialy na kapitał {fundrrsz) podstawoły (1,00 0,00

D, t](tZjah (tklje) Włrs.. 0.t]0 0,00

ż07,00 0,{)0

207,00 ().00

^, 
K.lpitil (llinduslJ włlsn} _2 064 755,.l0 -2 064 9ó2.,10

I. Knpitltl (lundu\Z] podstawowy -l2 855,8l -l2 855,8l

IL Knpil.tł ltnndu§z] 7łp.tv)\ły. w lynr 0,00 0.00

- nadwyżka s,irlości §przedazy (war(ości emi§yjnej) nad wanością nominalną udziałóW (akcjj) 0.00 0,00

lll, Kapilał (fundusz) z aktualizacji wyc€ny, w tym 0.00 0,00

- ż lyluiu .kluirlilacji waności Bodzi$cj 0,00 0,00

lv, Pozostn]e kżipitał} (iundus7c) rc7_crwowc. w tvm: 0,00 0,0{)

_ l\łorzone zgo(lnie z umową (stnlutem) §półki 0,00 0,00
_ ntl udZiai! (łk!je) włlsnc 0,00 0,00

V, Z!\k {§llxlal 7l.tt ubicslych -ż 101951 ,91 -2 05l 899.59

Vl, Zy§l {§lrata) ncllo 53 058,35 -20,1.00

VIL odpisy Z z}§ku neIto wl:ingu roku obrotowego l\łie]kość ujcmnn) 0,00 0.00

B, Zobowiązania i lezerwy na zobo\łiązania 2 061l)62,10 2 061962.10
l, Rezerwy na zobowiązania 0,00 0.00

l Reżcl$tr l luuh odloczonctso Podatku do.hodowcgo 0,00 0.00

2 Rczlrwa na ś§iad.z€nia emerytalne i podobne 0.00 0.00

0.00 0,00

0.00 0,00

]. PoZośtnłc r€Zerwy 0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

IL 7,obow;aZania długorernrinowc 0,00 0,00

l. Wobcc jednonek powiazanych l 0,00 0,00

2, Wobc( pozoŃaly.h jśdno\lek, w k ldl} ch ,icdnos,6u po""a" r.in!"ro*\i. 
" 

t 
"pirul.

0.00 0.00

] Wobec pozn§l,tłych jedno§t§k 0.00 0,00

systeln i'inansowo-klię3owy Rewizor C'l'. ln§tsR'l' s,A, Wydruk z dnia z0l9,1),l1
l\



Sprawozdanie na dzięń 20I9-12-L7

Pozycja
0l/0l/]0l9 1,1 l l2l2(l l.)

a) kredyty i pozyczki 0.ixl 0.00

b) z tytułu enrisji d]uznyclt p,tpierów sartościow}ch 0.00

c) inne uobowiązania finansowe 0.(X) {],00

d) ZobowiąZania weks]os,e 0.00 0.()0

0.00 0,0()

IlL Zobowiązania królkotern]inoWe 2 064 962.40

], Zobowiązania wobec j€dnost€k powiązanych 2 06.1 962.40 2 0ó4 góż.40

a) z tytułu dostaw i u§lug, o okrcsie W}nlagalności 764962.4o 16,1962,40

- do ]2 niesięcy 76196),4o 7ó,1962.40

- powyżel l2 miesjęcy 0.{X) 0,01)

l ]00 000,00 l ]00 00().00

2, %bowiązdnia wobec pozo$lalych jednoŃek, w których jedno§tka po§iada zaangnżowani! w
kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu do§taw i uŃug, o okrcsic wynragriności 0,00 0.oLl

do lż miesięcy 0.00 0.0t]

- powyżci ]2micsiecy 0,00 0.(]()

b) inne 0.(x) ().()()

], Zobowiązania wo|rec pozo§tałych jedn oslek 0.00 0.()()

a) kredyty j po7yc7ki 0,00 0.00

b) l iyLutu en:isji dłużnrcll papierów wl(ościowych 0,00 0.00

c) inne zobowązania finanśowe 0,00 0.00

d) z t}tułu doslaw i usług. o okreśie wymagaLności 0,00 0.00
, do ]2 mie§ięcy 0,00 0,00

- powyzej ]2 miesiecy 0,00 0,0t)

e) Za]icżki otrz)mane na do§tawy i usłuri 0.00 0,0t)

1) 7rbowiązania \łćk§lowe 0.00 0.00

g) z tytułu poda&ów, ceł. ub€zpi€czeń społecznych i zdrowohych oraz innych tylułów
pub]icznoprawnych

0,()0 0,00

h) 7 tylLlłU \łynagrod7..ń 0.00 0.00

i) inne 0,00 0,00

4. l'undu§ze \pecjalne 0,00 0,00

IV, Ro2liczehia n)iędzyokre§owe 0.00 0.00

l, t]jemna wartość firmy 0,00 0,00

2. lnne rozliczenia międzyokre§owe 0,00 0,Otl

- długoterminowe 0,00 0,00

0,00 l).(]t)

207,00 0,()0

tilrm.rnoro, lD,lł,ulg
'..!Ą ul 11hŁ 1ł

tćl
i,]

Blum Rrcbunlorvo - Poar*otłe
srtblńsla

k,o'
systenr finan§owo k§ięgowy RewizorG'l'. InsER'l's,A, wrocław wydruk z dnia 20l9_ 12- l7

0.00

2o6496ż.4o



QL HoUsE sp z o.o.w likwidacji
Malborska 5l153, 02-286 Warszawa
Tel.: _ NIP:52427l5ó56
na-iłwa banku,
numer rachunku

syslem finantowo,k§ięgowy Rcwizor (;'L. In§ER'f s,A, w

RZs poróWnawczy

Sprawozdanie za okres 20l9-01-0l - 2019-l'2-17

J,'\

Pożycja
3|l l2/20l8 l1llż/20l9

0.(}(]0,00

0,00 0.00

0,00 0.00

0.00 0.00

0.00

0,00 (},(X)

B. Kos,4y działalności opcracyjncj 207.00

I. Amonyzacja 0.()0

Il. Zużycic malcńałów i cncrgii 0.(x)

0.00 0.00

(),00 0.(X)

0.00 0.fi}

0,({]

0.00 0,00

0.00 0.(}t)

VII. Pozostałe ko§zty rodzajowe 0,00 207.00

vm. waność spr|/cdanych towarów i matcńałów 0.00

C, Zy§k (§lra!a) ze rpr7-edaży (A-B) 0.00

D, Po7osble prz-ychody opcracyjnc 0.00 0,0t)

L Zy§k z tylufu rozchodu niefinan§owych aktywów trwalych 0.0o

0.00 1).00

m. Aklualizacja waności akl}§,ów niefi nansowych 0,00

IV. Inne prżychody opcracyjnc 0,00 0.(X)

E. Pozostałe ko§zty operacyine 0,00 0,00

L slrata Z lytułu ro^hodu niclinansowych aktywów trwałych 0,00

(),(x)

0,00 ().o0

(),00 ,207.00

G, Przychody t]nan§owc 0.00

0,00 o.00

0.00 o.00

- w którychjedno§tka po§iada zaangażowanie w kapilale 0,00 o.00

0.00 0.({)

- w klórychj€dno§(ka posiada zaangażo\łanie w kapilale 0,00 0.(X)

0,()0 0.(X)

0.(x) 0.tx)

0.00 0.00

0,00 0.00

IV, Aktualiua!,ja warbści aktywów finansowylh 0,00 0.00

v. lnne (),00 0.00

lI. Koszty finansowc 0.00 ().o()

l, odsetki. w tynl ().lX) 0.00

- dla jcdnostck powią,.anych 0.0()

0.00 0.00[I- strata z lytulu rozchodu aklywów finansowfch. w lym

0.00 0.00_ w j€dnoslkach powią/lnyoh

0.00 0.00IIL Aklualizacja waności akl}rłów finanro*,ych

0,00 0.00lV,lnnc
0,00 ,207.0ol, Zysk (strala) bruIlo (F+G-H)

0,(x) 0.(X)J, Podatck dochodowy

0,00 0.00K, Pozostałe obowiązkow€ znlniejśr§nia zy§ku (zwiększenit straty)

wydruk z dnia:

stronł ]/2

A. Przy.hody nctto ze §przcdaży i 7-równanc Z nimi. w tym:

- od jednostek powiązanych

I. P7ychody nctto 7-€ §pr,redaży produktów

Il- zmiana §lanu produktów (zwiększeni€ - wartość dodatnia, anniej§zenie - waność ujefina)

In. Kos7t wytworżcnia produktów na wła§ne potrzeby jcdnostłi 0,00

Iv, Prżychody nello ze §Przedazy lowań§,i maleriałó*,

0.00

0.00

0.00

Itr, Usłu8i obce

Iv. Podatki i opłaly. w lym:

- podalek akcyzowy

V, Wynagrod7.cnia 0.00

Vl. Ubezpi€czenia §poleczne i inne świadczenia. w lym:

0.00

,207.00

0.00

II, Dolaejc

0.00

0.00

IL AktualiZacja waności aktywów niefi nansowych 0.00

L lnnc koslty opcracyinc

F, Zy§k (§tralA) z dzia}alności oPeracyjnej (C+D,E)

0.00

l Dywidendy i udzialy w zyskach, w lym:

a) od jcdnoslck powiąZanych, w lym:

b) od icdnostck po7o§lalych, w tym:

I|. odsclki. w tymi

- od jedno§tek powiązanych

III. Zy§k ż lytułu rozchodu aktywów finan§owych, w tymj

- w jednoślkach powiązźnych

0.00

2l\ l9 - 11,- l,|



strona 2/2

Sprawozdanie za okes 20l9-01-0l - ż019-12-17

Pozycia
31l12/2018 11ll2l2|)19

I- ZVsk (§trata) ncllo (l-J-K) 0,00 ,207,00

aW vń)dł o[u , fl , /!, llti
lluo Rróuntom. Foa.dow€

Joaamfuńlńd/E
03 :ll,tblslaU., UL neil§roło 11 hł. !ł
l{lt l 1l3{t4§332, REGON: 016j,lt&82\ tel. 51ł.876 sii _ 

- -- , l\/ł,\fl"_}ł^)w&Okp [,LLu(,"<- }^;* 
l'--

syncln l'inansowo-k§ięgowy Rewizor01', lnsER'f s.A, wrocław wydruk z dnia: 2019-12-11



Dodatkowe informacie i wyiaśnienia

1) Spółka nie posiada środków trwałych oraz waItości niematerialnych i prawnych
2) Spółka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu,
3) W roku 20l9 Spółka nie dzierżawiła obcych środków trwałych.
4) Spółka nie posiada zobowiąań wobec budzetu gminy,
5) Stan Kapitału podstawowego i zapasowego w zł:

po otwarciu ksiąg na dzień rozpoczęcia likwidacji spółki z. o. o. tj na dzień 25.08.20l5
połączono wszystkie składniki kapitału własnego w jeden kapitał podstawowy i na dzień
06,12.2019 kapitał podstawowy wynosi ( minus) 12.855,81

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

1 1) Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych kapitałowo
wynoszą ogółem 2.064,962,40 . w tym z tytułu dostaw towarów 7 64.962.4|)

1) Przychody ze sprzedńy wyniosły 0,0zł.
2) Pozostałe koszty rodzajowe 207 zł,to:

. zaległość podatkowa PIT-4 z05.20l4 roku w kwocie 128 zł
o odsetki oraz opłaty kosztów upomnienia 60,60
o nie zwrócone różnice skarbowe 18"40

3) Koszty działalności operacyjnej wyniosły 0.00 zł
3) W roku 2019 nie było nieplanowanych odpisów amońyzaoyjnych
4) W 2019 roku w Spółce nie wystąpiły straty nadzwyczajne

Warszawa, dnia 1'7 .12.2O19 r.

ńum nróunbwo - Po|alkowe
Ioanna siublńsira

0' 1 1 Wr,5zev/a, ul. Ren nov.d 11 loł, ! ,J
Nli; 11J!415332, iE6ON:0l6_&, §2, tel. 514 876 535 !

r i L,,L (
llłl ", \ri,,

\-
I/

oJ

Dane uzupełniaiące do rachunku zysków i strat

r"r)"


