Pr.AN POTACZENIA
SUPERDROB SPOI.KA AKCYJNA
ORAZ
TNTEGRA sp6t KA z ocRANICzoNA oDPowrBDzIALNoSclt
Z DNIA zg PxZDzIERNIKA zorS R.
Pol4czenie bqdzie polegalo na przejqciu Integra sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4
z siedzib4 w Karczewie, nr KRS oooo427378 (,,Integra"), przez SuperDrob Sp6lka
Akryjna z siedzib4 w Karczewie, nr KRS ooooo5397z (,,SuperDrob").

1.

,

SuperDrob posiada 1.ooo udzial6w w kapitale zakladowlm Integra o warto6ci nominalnej
1.ooo zlkazdy orazl4cznejwarto6ci nominalnej 1.ooo.ooo zl, stanowi4cych roo% kapitalu
zakladowego Integra. Tpn samym Integra jest sp6lkq jednoosobow4 w rozumieniu art. 4 S

r pkt 3) kodeksu sp6lek handlowych

(,,KS[I"), kt6rej jedyny* wsp6lnikiem jest

SuperDrob.

z Integra nastqpi na podstawie art. 492 $ r pkt r) KSH przez
przeniesienie calego maj4tku Integra na SuperDrob (l4czenie siq przez przejqcie).
Polqczenie SuperDrob

3.

faktem, 2e Integra jest sp6lk4 jednoosobow4, kt6rej jedynyrn wsp6lnikiem jest
SuperDrob, na podstawie art. 515 $ r KSH, pol4czenie zostanie przeprowadzone bez
podwy2szenia kapitalu zakladowego SuperDrob.

W zwi4zku

z

W zwi4zku z faktem, i2 Integra jest jednoosobow4 sp6}k4 SuperDrob, zgodnie z art. 5t 6 S
6 KSH, stosunek wyrniany udzial6w w Integra na akcje w SuperDrob jak r6wnie2 wysoko66
ewentualnych doplat, o kt6rych mowa w art. 4gg g r pkt z) KSH, zasady dotycz4ce
pr4rznania akcji w SuperDrob, o kt6rych mowa w art. 4gg 91 pkt 3) KSH, oraz dzieri, od
kt6rego takie akcje uprawnialyby do uczestnictwa w zysku SuperDrob, o kt6ryryn mowa w
arl. 4gg $ r pkt 4) KSH, nie zostaly okre6lone.

4.

5.

W wyniku pol4czenia nie bqd4 przyznane SuperDrob, jako wsp6lnikowi Integra prawa, o
kt6rych mowa w art. 4gg I r. pkt S) KSH. W Integra nie ma os6b szczeg6lnie uprawnionych"

6"

W zwi4zku z pol4czeniem nie bqdzie dokonywana Zadna zmiana Statutu SuperDrob.

.f

W qniku pol4czenia nie zostan4 r6wniei przyznane Zadne szczeg6lne korzy6ci dla
czlonk6w organ6w }4cz4cych siq sp6lek, ani dla innych os6b uczestnicz4cych w pol4czeniu,
o kt6rych mowa w art. 499 S 1 pkt 6) KSH.

B.

Nastqpuj4ce dokumenty stanowi4 zal4czniki do planu pol4czenia:
projekt uchwaly Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SuperDrob o polqczeniu;
z) projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Integra o pol4czeniu;
3) ustalenie warto6ci maj4tku Integra na dzieri 3o wrze6nia zol8 r';
sporzqdzone dla cel6w pol4czenia o6wiadczenie zawieraj4ce informacjg o stanie

t)

D

5)
9.

:

ksiggoq.rn SuperDrob na dziefi 3o wrzeSnia zor8 r.;
sporz4dzone dla cel6w pol4czenia o6wiadczenie zawieraj4ce informacjq
ksiqgowym Integra na dzieri 3o wrze6nia 2o1B r.

o

stanie

Zamiar pol4czenia SuperDrob i Integra nie podlega obowiqzkowi zgloszenia Prezesowi
Urzqdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w na podstawie art.74 pkt 5 ustawy z dnia 16
lutego zooT roku o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. zooT Nr 5o, poz. 33L, ze
zm.).
1\
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ro. Niniejszy plan pol4czenia nie podlega badaniu przez bieglego stosownie do art.
w zw. z art. 516 $ 6 KSH.

,/'l

W imieniu SuperDrob Sp6lka Akcyjna,
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W imieniu Integra sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4
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Zal4czniknr r
PROJEKT UCTTWALY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SUPERDROB SP6I,KA AI(CYJNA

Uchwala nr [...] z dnia 5 grudnia zorS r.
o pol4czeniu
SuperDrob sp6lka akcyjna
z

Integra sp6lka z ograniczon4

o dp

owiedzialno6ci4

Dzialaj4c na podstawie art. 506 kodeksu sp6lek handlowych, po zapoznaniu siq z planem polqczenia
oraz zal4cznikami do planu pol4czenia, Nadnaryczajne Walne Zgromadzenie uchwala,
co nastqpuje:
Sr
1.

SuperDrob Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Karczewie, adres: ul. Armii Krajowej Bo, o54Bo Karczew, wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego
prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m.st. Warszary w Warszawie, XIV Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego pod numerem KRS ooooo5s972, NIp
ss2ooo2463, kapital zakladowy 2r r72 sso,oo zl, w calo6ci wplacony (,,superDrob" lub
,,Sp6lka"), jako sp6lka przejmuj }ca, l4czy siq z Integra sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialno6ci4 z siedzib4 w Karczewie, adres: ul. Armii Krajowej Bo, o5-48o
Karczew, wpisan4 do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego
prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m.st. Warszary w Warszawie, XIV Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego pod numerem KRS oooo427s78, NIp
5522c,44224, kapital zakladowy 1.ooo.ooo zl (,,Integra"), jako sp6lk4 przejmowan4.

t

SuperDrob posiada 1.ooo (jeden tysi4c) udzial6w w kapitale zakladowyrn Integra

o

wartoSci

nominalnej 1.ooo zl (jeden tysi4c zlotych) kaZdy oraz l4cznej warto6ci nominalnej
1.ooo.ooo zl fieden milion zlotych), stanowi4cych tooo/o kapitalu zakladowego Integra.
Tyrn samyrn Integra jest sp6lkq jednoosobow4 w rozumieniu art. 4
handlowych, kt6rej jedynym wsp6lnikiem jest SuperDrob.

,i

.

$r

pkt 3) kodeksu sp6lek

3.

Pol4czenie SuperDrob z Integra nastqpuje na podstawie art. 4g2 g r pkt r) kodeksu sp6lek
handlowych przez przeniesienie calego maj4tku Integra na SuperDrob (l4czenie siq przez
przejqcie). w zrvi4zku z faktem, 2e Integra jest sp6lk4 jednoosobow4, kt6rej jedyrrym
wsp6lnikiem jest SuperDrob, na podstawie art. 515 $ r kodeksu sp6lek handlowych,
pol4czenie zostanie przeprowadzonebez podwy2szenia kapitalu zakladowego SuperDrob.

4.

W zwi4zku z faktem, i2 Integra jest jednoosobow4 sp6lk4 SuperDrob, zgodnie z art. 516 g 6
kodeksu sp6lek handlowych, stosunek wl,rniany udzial6w w Integra na akcje w SuperDrob
jak r6wnie2 wysoko66 ewentualnych doplat, o kt6rych mowa w art. 499 S r pkt z) kodeksu
sp6lek handlowych, zasady dotycz4ce przyznaniaakcji w SuperDrob, o kt6rych mowa w art.
499 S 1 pkt 3) kodeksu sp6lek handlowych , oraz dziei1 od kt6rego takie akcje uprawnialyby
do uczestnictwa w zysku SuperDrob, o kt64rm mowa w art. 4gg g r pkt 4) kodeksu sp6lek
handlowych, nie zostaly okre6lone.
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nie bqd4 przyznane SuperDrob, jako wsp6lnikowi Integra prawa, o
kt6rych mowa w art. 499 $ r pkt S) kodeksu sp6lek handlowych. W Integra nie ma os6b
szczeg6lnie uprawnionych.

5. W q.rriku pol4czenia

6. W zwi4zku zpol4czeniem

nie bqdzie dokonywanazadnazmiana Statutu SuperDrob.

7" W wyniku pol4czenia nie zostan4

r6wnie2 przyznar,.e 2adne szczeg6lne korzy6ci dla
czlonk6w organ6w l4cz4cych siq sp6lek, ani dla innych os6b uczestnicz4cych w pol4czeniu,
o kt6rych mowa w art. 499 S 1 pkt 6) kodeksu sp6lek handlowych.
Sz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraZa niniejs4rm zgodq na tre66 planu pol4czenia,
stanowiqcego zal4cznik do porozumienia w sprawie przyjqcia planu pol4czenia zawartego pomiqdzy
SuperDrob a Integra w dniu zgpa1dziernika zor8 r. Plan poi4czenia stanowi r6wniei zal4cznik do
niniejszej uchwaly.
s3
Zarz1d Sp6lki zostaje niniejs4rm zobowi4zany do podjgcia wszelkich dzialafi maj4cych na celu
dokonanie wymaganych wpis6w w rejestrze przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowe1o oraz
podjqcia wszelkich innych dziala6, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwaly.

{
Strona 6 z rB

Zalqczniknr z
PROJEKT UCHI^/ALY NADZUTYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPOLNTKOW
INTEGRA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCT+

Uchwala nr [...] z dnia 5 grudnia eorS r.
o pol4czeniu
Integra sp6lka z ogr aniczon4 odpowiedzialnoSci4
z

SuperDrob sp6lka akcyjna
Dzialaj4c na podstawie art. 506 kodeksu sp6lek handlowych, po zapoznaniu siq z planem pol4czenia

otaz zal4cznikami do planu pol4czenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w uchwala, co
nastgpuje:

Sr
1.

Integra sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4

z siedzibq w Karczewie, adres:
ul. Armii Krajowej Bo, o5-48o Karczew, wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez S4d Rejonor,vy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XlVWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru s4dowego pod numerem KRS oooo4z7g7},
NIP 5322o44224, kapital zakladowy 1.ooo.ooo zl (,,rntegra" lub ,,sp6lka"), jako sp6lka

przejmowana,l4czy siq z SuperDrob Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Karczewie, adres: ul.
Armii Krajowej Bo, o5-48o Karczew, wpisan4 do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego
Rejestru S4dowego prowadzone1o przez S4d Rejonowy dla m.st" Warszalvy w Warszawie,
XIVWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS ooooo53972,
NIP 53zoooz463, kapital zakladowy 2t 7Tz 55o,oo zl, w caloSci wplacony (,,superDrob,,),
jako sp61k4 przejmuj4c4.

,

SuperDrob posiada 1.ooo fieden tysi4c) udzial6w w kapitale zakladoqrrn Integra

o

wartoSci

nominalnej 1.ooo zl (jeden tysi4c zlotych) kaZdy oraz l4cznej warto$ci nominalnej
1"ooo.ooo zl (jeden milion zlotych), stanowi4cych too%o kapitalu zakladowego Integra.

Tlmt samym Integra jest sp6lk4 jednoosobow4 w rozumieniu art. 4
handlowych, kt6rej jedynym wsp6lnikiem jest SuperDrob.
3.

$r

pkt 3) kodeksu sp6lek

Pol4czenie Integra z SuperDrob nastqpuje na podstawie art. 4g2 S r pkt r) kodeksu sp6lek
handlorvych przez przeniesienie calego maj4tku Integra na SuperDrob (l4czenie siq przez

przejqcie). W zwi4zku z faktem, ze Integra jest sp6lk4 jednoosobow4, kt6rej jedyrryn
wsp6lnikiem jest SuperDrob, na podstawie art. 515 g r kodeksu sp6lek handlowych,
pol4czenie zostanie przeprowadzonebezpodwy2szenia kapitalu zakladowego SuperDrob.

W zwi4zku z faktem, i2 Integra jest jednoosobow4 sp6lk4 SuperDrob, zgodnie z art.
516 g 6
kodeksu sp6lek handlowych, stosunek wymiany udzial6w w Integra na akcje w SuperDrob
jak r6rvnie2 wysoko66 ewentualnych doplat, o kt6rych mowa w art.
4gg S rpkt z) kodeksu
sp6lek handlowych, zasady dotycz4ce przyznaniaakcji w SuperDrob, o kt6rych mowa w art.
499 $ 1 pkt 3) kodeksu sp6lek handlowych , oraz dzien, od kt6rego takie akcje uprawnialyby
do uczestnictwa w zysku SuperDrob, o kt6r)ryn mowa w art. 4gg g r pkt 4) kodeksu sp6lek
handlowych, nie zostaly okre6lone.
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5. W wyniku

pol4czenia nie bqd4 przyznane SuperDrob, jako wsp6lnikowi Integra prawa,
kt6rych mowa w art. 4gg g r pkt S) kodeksu sp6lek handlowych. W Integra nie ma os6b
szczeg6lnie uprawnionych.

6" W zwi4zku z pol4czeniem

nie bqdzie dokonywana 2adna zmiana Statutu SuperDrob.

7. W wpiku

pol4czenia nie zostan4 r6wnie2 przyznane Zadne szczeg6lne korzySci dla
czlonk6w organ6w l4czqcych siq sp61ek, ani dla innych os6b uczestnicz4cych w pol4czeniu,
o kt6rych mowa w art. 4gg g I pkt 6) kodeksu sp6lek handlowych.
Sz

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w v'rqaha niniejszlurn zgodq na tre66 planu polqczenia,
stanowi4cego zalqcznik do porozumienia w sprawie przyjqcia planu pol4czenia zawartego pomiqd4r
SuperDrob a Integra w dniu zgpaidziernika zor8 r. Plan pol4czenia stanowi r6wnie2 zalqcznik do
niniejszej uchwaly.
Ss

Zarz4d Sp6lki zostaje niniejszym zobowi4zany do podjqcia wszelkich dzialari maj4cych na celu
dokonanie wymaganych wpis6w w rejestrze przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego oraz
podjgcia wszelkich innych dzialari, koniecznych lub przydatnych dla nykonania niniejszej uchwaly.
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Zal4czniknr 3
USTALENTE WARTOSCT nna.r4rru
INTEGRA SPOI,KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCT.T

Stosonnie do tre6ci art. 499 $ z pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych , Zarz4d.Integra sp6lka z
ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 z siedzib4 w Karczewie (,,Integro"), o6wiadcza, ie warto66
maj4tku Integra na dzieri 3o wrzeSnia zor8 r. q,nosila J;.Btt.44g,89zl (trzydzie6ci piq6 milion6w
trzysta jedena6cie tysiqcy czterysta czterdzieSci dziewiq6 zlotych osiemdziesi4t dziewiq6 groszy).
Warto6d ta zostala ustalona jako wartoS6 akg.w6w netto na podstawie bilansu sporz4dzonego na
dzieri 3o r,vrze6nia 2o1B r., wykazanym w Oswiadczeniu o stanie ksiqgorvyrn Integra, stanowi4cym
Zal4czniknr 6 do Planu Polqczenia. Bilans nie byl poddawany badaniu przez bieglego rewidenta.

W imieniu Integra sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4

i ',.'
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Zal4czniknx 4
oSWTADCZENIE o srANrE KsrEGowYM
SUPERDROB SPOI,KA AKCYJNA

SuperDrob Sp6lka
Akcyjna z siedzib4 w Karczewie (,,SuperDrob"), niniejs4rrn przedstawia informacjq o stanie
Stosownie do tre6ci art. 4gg S z pkt 4 Kodeksu sp6lek handlowych , Zarzyd

ksiqgonym SuperDrob, sporz4dzon4 na dziefi 3o wrze6nia zor8 r.
Bilans zostal sporz4dzony przry wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym ukladzie jak
ostatni bilans roczny.

BILANS NA DZIEN 3o wrze6nia zorS R.

//,\'
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stan na 30 wrzeSnia 2018 roku

A. Aktywa
..

tMale

410887 422,L9

959|n!in"qleji,e ln,e, jujilrylq
1. Koszty zakoriczonych plac rozwqjowy_ch

t00

1 w-a,f

.

_

-

_2:qa4gi-(!il.qlv__

-

562 252.L7

100 382 087

_ ___
3. lnne wartoSci niematerialne i prawne
4.Zaliczki na wartoSci niematerialne i prawne

i

i
i
I
I

ll. Rzeczowe aktywa trwale
1. SrodkitMale
a) Grunty (w tym prawo uiytkowania wieczystego gruntu)
b) Budynki, lokale i obiekty in:ynierii lqdowej i wodnej

180 164,3q.]

o,ooi
zss azz ass,ao

zss rza oza,oa
zE soo zss,so,

c) Urzqdzenia techniczne i maszyny
d) Srodki transponu

l!!9

q)

irodlr,tl{ite

99q

_

18s,4,,11

2. Srodki trwale w budowie

3.zalgki-ll itg-ql:llrvla19""v-p-uqgv:slll. Naleinosci dlutg_lqIminowe

_

lV. I nwestycje dlugoterminowe

'- - -!9!!?4;j.
0,00
i
7 rs2s92,66
|
7 r82 592,66
i

1. Nieruchomoici
2. Warto(ci niematerialne i prawne

3. Dfugoterminowe aktywa finansowe
a) Wjednostkach zaleinych, wsp6hale2nych niewycenianych metodq konsolidacji petnej lub metodE proporcjonalnq

i

- Udzialy lub akcle
- lnne papiery wartoiciowe

7 782592,66
0,00

- Udzielone poiyczki

0,00

:"!I'r-9,!aqt9[!!9vl-q!!yva fu3!:gge-- -b)wjednostkachzaleinych,ryfp6lqLe?ry-c.l1iJ!9*arlyizily!!14ry!9!E!yqhrng!9!q,p!a_wryleircilt___
-

__ c) ry po!q9!qty9h iqq-noslka9lf, yilolyqlfjeqlqslqlgq4q
_ _ * !Iy_p! z9:l a"ty_c.!j 99! lgjl _

zaansaiow.anie.w

ka-p-it-a_l_e_

s_sl

4. I nne inwestycj+lugo_lgjn!gyg-_-

-...... .

I
I
II

--

_.

V" Dtugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe
1.

Aktywa

z

9,00r

I

_

tytulu odroczonego podatku dochodowego

!,ooi
0,00i
qpe_

orooi
5 675 260,00i
5 67s 260,001
0,00

2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe

219 022 8s9,3s

8. Aktywa obrotowe

65 457 688,38

l. Zapasy
1. Materialy

---... -..?:!p-lprgqu_kty_i

prod-u_kty

w toku

lq6l9l

38,110

3, Prod-uktygotowe

_

4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

L42879 t89,r6_

ll. Nale2noSci kr6tkoterminowe
1. Nalelinosci

odE$g{-.e.! igwi_q_.l,ly9!-

a) ztytulu dostaw i uslug o okresie splaty:

- -- * *

- Do 12 miesiqcy
- Powyiej 12 miesiQcy

1

205 137

1

200 658,32

1 200 658,32

o,ooi

b) lnne

4

479,13

2. Naleinoici od pozostalych jednostek, w kt6rych jednostka posiada zaangaiowanie w kapitale

0,00;
0,00,

a) Z tytuiu dostaw i uslug o okresie splaty:

_: oq12 q,i-ejie_ry ._ __ .
- Plwyie, 12 mresiqcy

0,00i
S!91
q,.o9l

b) lnne

_

, --,1,-!!:-Le-rqi9i-o-q..pol9!!9uoi4!9!I9k
usiug o_okre_sie
a) z tytutu dostaw i usiug,(

-

sllafy:

- Do 12 miesiqcy
- Powyiei 12 miesiecy
b)

_

!-[i.9JLo!efl]l9v-e-e!!vusli1el9gve
a) w

jednostkat

zaleilyt

25 362 664,47
3 980 416,93
150 485,32

!

-r

8 904 041,

-.-

y9p9E9le_rIygh

q)lryie!1q91&_c!' Jt_o_gerz!!!9!y9h

_ __-__q)

rry- pg!g.stalych jedn_ostkach
- Udzialy lub akcje

_ _*___ --l$e PaPE.YYe4g:qqY"

__ 683

-

_

- Udzielone poiyczki
- lnne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

li
l!,

'*t1

l

0,00

L
L

r3.65
5 570 293,65
, -l
2 649 904,581
14,s8i
0,00,

q,q0l
t0,1.4

-.-

-orqq
629

l

0,99-

r8,23
8 220 198,23

2. I nne inwestyc.ie !L6l!gts"r.!l!!gw9

v. Kr6tkotermllcy_g l-o.:!g9l!,M{.J9!l9lo.
C. Naleine wptaty na kapllql sg4:laUgry

-

0,00:

- Srodki pieniqine w kasie i na rachunkach
- lnne 6rodki pieniqine
- lnne aldywa pieniqine

l

843,04i

683 84r3,04

d) Srodki pieniqine i inne aktywa pieniqine

Ir'

i

8go4 04L,27

lll. lnwestycje kr6tkoterminowe

-

11? 18o 191;9r
1t2 L40 239,24
40 246,15

ztytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpiecze6 spolecznych I zdrowotnych oraz innych Swiadczen

c) lnne
d) Dochodzone na drodze sqdowej

*--

i' -I ut atq osz,tt
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SuperDrob S.A.
stan na 30 wrzeSnia 2018 roku
43 373,0d

Pasvwa

487 L67399,40

A, Kapital (fundusz) wtasny
I

.

pital

Ka

(f

__21112_5iqqq

unqgszlpg!$!f_v-9-yy _

460 656 963,0s

ll. Kapitai (fundusz) zapasowy, w tym:
I I

nadwyika wartoSci sprzeda2y (wartoSci emisyjnej) nad warto6ciE nominalnq udzial6w (akcji)
l. Ka pital (f u nd us z ) z a klqg !,,:qgLryyqe nyr- Y_U! :

-

lV.

z

ty*lgiu

a

kt u a

l

i

zac

jil:v

g

Po,z,ostale kapitaiy-(f-uryLusze) rezerwowe, w

-

tworzone zgodnie

-

na udziaty (akcje) wiasne

z

q1s

-0_sJ,8z

0,00

Jgf €g!4ry,gi___

tt_o

0,00
q

ty!:

_

_1!118

_

0,00

umowE (statutem) sp6lki

353,78
0,00

V. Zysk (strata) z lat ubieglych

-_

-,v*1,

-zJ*l*rsld-!.9!"!e

vI I. od pisy

B.

:Jy!!q

-..

"-

3 787 561,30

nSt!_o_W cEEu

A_11y.

9

ilg

0,00

tg\MeAS

142748882,L4

Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania
l. Rezerwy na zobowiqzania
1. Rezerwa z t$ulu odroczonego podatku dochodowego

?.!gt"lW-tnr_:*'aqctg!i9 .9!t9tLE!9 |"Plgg!4g_

5 677379,04
399 176,00

____

:!1qeS!ef.rnllg\ug
- Kr6tkoterminowa
3. Pozostaie rezerwy
- Diugoterminowe
- Kr6tkoterminowe
I

l.

,JJ2]93pl
1_4qr u1,89_
3 786 067,15
0,00
0,00
0,00

ZobowiQza,nLqllygglgryoy-e
1. Wobec jednostek powiqzanych

__

20 591 623,91

0,00

2. Wobec pozostatych jednostek, w kt6rych jednostka posiada zaangaiowanie w kapitale

0,00
20 59t 623,9r

3. Wobec pozostatych jednostek

j)Krq{vtU
.

- ---

___ lpq

poiyczki

_

e-rur! {q4vc-h pi-pM9!{v?!t-q5!rervls[
c) lnne zobowiqzania finansowe
d) Zobowiazania wekslowe

!I1lvlvlq

0,00
0,00

e) lnne
I I

t. !9p_o.yy191911 kr_6_!f9jsfl ngy

__
_

r

_e.

st9.K!-SWEIgry9h
alZ tytulu dostaw i ustug o okresie wymagalno6ci:

___1.. !o

b..e

c

j

ed no

116 lqlq-o-i

32 382 869,93
0,00

- Powy2ej 12 miesiqcy

0.,!q

b) lnne_.-*

__

0,00

?,*Wgler !9lq*ely-tj9o9_s!9!,_y_\!9_ryti-e9no'tk. pg-lldq .egC?i9-ry9!91ry-!$i!.?lq

0,00

a) z tytulu dostaw i uslug o okresie wymagalno(ci:

- Do 12 miesiqcy

0,00

- Powy2ej 12 miesiqcy

0,00
0,00

!)_LllC
3.

ig]glldyc bie
a) Kredyty i po2yczki

-W9 !9_9

ci

821733024

rylt_ek

539 191,91
0,00

b) Z tytulu emisji diu2nych papier6w warto6ciowych

13 519 654,34

c) lnne zobowiqzania finansowe

!_tyt 9!9 {993_w Lyly€ e
_- Do 12 miesiQcy

d )

9

f rs

:lgtryyqq

cg Llo ic

i

:

60 480 119,17

60 480 719,77
0,00

- Powy2ej 12 miesiqcy

259 075,02

e) Zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

f) Zobowiqzania wekslowe

.--

_"*

s) 4v!U! Pqtltgtry.sq.qlglplcglql lruve! r*!c{9lql

t')Il$gtgw*ynasr9gtfl_

4 670 s77

L07 499,37

t

4. Fundusze specjalne

__LU]9

1r

!a wa rto6_i. f irmy

__?.U!_e I-g-.licIgtg 11tgq!y! !t$-gru __

!
I
Ir

u

528 63L,29
300 075,76

lV. Rozliczenia miqdzyokresowe
_

,8_!_

_270418!,s9

i) lnne

_

11

32 382 86-9,93
32 382 859,93

- Do 12 miesiqcy

.

qpo

20 591 623,91

..

-

.

o.9o-

._______19 _qEZg

_

- Dlugoterminowe

132262,70

- Kr6tkoterminowe

167 813,06

\
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SuperDrob S.A.
za okres

od 1.01 do 30.09.2018 roku

Rachunek rysk6w i strat

01.01.2018 - 30.09.2018

A. Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w, towar6w i material6w, w tym:
L Przychody netto ze sprzedqiy p_to,gqKlgw

_

ll. Przychody netto

936 340 243,83
s1-? 36s

towar6w i materiat6w
_e-.(o_:._tlpl1gqq!y9q produkt6w, towar6w i material6w, w tym:
l. Koszt wfiworzenia sprzedanych produkt6w

_ t._Wqtg*:p rzgggtygllgy1qt6]yj.n9-!ejie16
t

C. Zysk

._.__

871 656 458,58
849 511 652,59

y_

?? 1sl995,s9
64 673 785,25

(strata) brutto ze sprzedaiy

D. Koszty.sprze_9e"iy.*._..

?JJ_n_Wil*

_

24 760 235,t2

E. Koszty og6lnego zarzqdu

F.zvsk_ls]E!9Efu

2795 720,76

7tt7

G. Pozostate przychody operacyjne

l.

ulu

Zys k z tyt

ro

zq

.Ugl1! gI

h_o_{U

s_o

y4yc lLq Eyur 6

w ltwqty9h

qa

!

287 236,76

itq g1e ryg

49!!f

, Ltytrygtry nteli

n a

I

s

9

0p0

wyq h

lV. lnne przychody operacyjne

573 886,98

F!9:!91e_!9:4I lpCrs _c]LL

6 178 290,03

l!-1

l" Strata z

tytuiu rozchodu niefinansowych aktyw6w trwalych

0,00

,--- -ll@nigfin?Nqwvch
lll. lnne koszty operacyjne

__0,00
6 178 290,03

l. Zvsk (strata) z dzialalnoSci

-22647L9,78

J. Przychody finansowe

2 763 448,26

l. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:
a) od jeQugllgl pgytEzily-clLyly!:

-w

_-

0,00
0,00

kt6rych jednostka posiada zaangaiowanie w kapitale

0,00

b)od p9!9!L1iv9u9qt!9:!_etrwlvm:

o,QQ

w kt6rych jednostka posiada zaangaiowanie w kapitale
ll. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiqzanych
|

!1

.1y:I-f-!yt_V!gfo.g[eq,

Sl!y*9*l'ng!:gyyc!.w

- w jednostkach powiqzanych

0,00

----6e*9.,79.
0,00
9,0q__

-t__[:

0,00
0,00_

-t!,-44q9l!499y_qrc!9Eluy9ylu9qs--o-ryy9t'
V. lnne przychody finansowe

2 096 622,47

finansowe

K. Koszty

2 377 296,78

l. Odsetki, w tym:
,:

.__

4.!a

je{ryllel! jstuarg
zallyqr

54s 030,s0

_. _ .,

-

0,00

.,

ll. Strata z tytulu rozchodu
rozchod aktyw6w finansowych, w tym:
- w jedno:ll9l.ltpcw"!"eely_clr ** _ __
_

0,00

__

__

lll. Aktualizacja wartoici aktyw6w finansowych
l

L. Zysk

849,49

256725,75

ll. Dotacje
U, a!!

17r,8r

23 970 664,94

ze sprzeda2y

v. lry

e-

1 s53 990,86

!,o-121.y_!q a1g9_y e

(strata) brutto

-24t2568,30

M. Podate_! _do c h_o_qg,ryy,
N. Pozostate obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty)
O. Zysk (strata)

0,00

2L2275,42

13-Zl9elpq
0,00
-3 787 551,30

netto

W imieniu SuperDrob sp6lka akcyjna

Wicepreges Zarzqdl
ls

Jaroslaw Kowalewski

Ryszard

CzlonekZarz4du

Czlonek Zarz1du
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Zal4czniknr 5
oSwTADCZENTE o srANrE KsIEGo\,l/yM
TNTEGRA s rOLKA z ocRANrczoN4 oDpowrEDzrALNoScr,{

z pkt 4 Kodeksu sp6lek handlowych , Zarz4d Integra sp6lka z
ograniczon4 odpowiedzialno6ci4 z siedzib4 w Karczewie (,,Integra"), niniejs4an przedstawia
Stosourytie do treSci arI. 4gg $

informacjq o stanie ksiqgowyrn Integra, sporz4dzon4 na dzieri 3o wrze6nia zor8 r.

Do planu pol4czenia Integra Sp. z o.o. (,,Sp6lka") dol4cza siq informacjq o jej stanie ksiqgow5.,rn.
Informacja ta zostala przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzieri 3o wrze6nia zot8
roku 'nrraz z rachunkiem zysk6w i strat sporzqdzontrrn za okres od 1 stycznia eor8 roku do 3o
wrze6nia zot8 roku, zestawionych przy uzyciu tych samych metod i w tym samyrn ukladzie, co
ostatni bilans roczny. Zal4czonybilans nie podlegal badaniu przez biegiego rewidenta w rozumieniu
ustawy o rachunkowoSci.
Bilans zostal sporz4dzony przy wykorzystaniu tych samych metod
ostatni bilans roczny.

i w takim samyn ukladzie jak

Zarz4d sp6lki Integra Sp. z o.o. z siedzib4 w Karczewie o6wiadcza, 2e stan ksiqgowy Sp6lki na

3o rvrze6nia zor8 roku by} zgodny z zal4czonym
sporz4dzonym na dzieri 3o wrze6nia zor8 roku.

do niniejszego o6wiadczenia

dzief

bilansem

Dane zawarte w bilansie, wraz z rachunkiem zysk6w i strat oraz spos6b grupowania operacji
gospodarczych s4 zgodne z zasadami rachunkowo3ci okre6lonymi w ustawie o rachunkowo6ci z dnia
z9 wrze6nia 1994 roku (Dz. U. z2oo2r. Nr 76, poz.694zp6Ln. zm.),zaSw zakresie wyceny aktyw6w
i pasy'vr6w oraz prezentacji sprawozdania finansowego, zgodnie z wyrnogami Miqd4marodowych
Standard6w Sprawozdawczo6ci Finansowej (MSSF) ustalonymi przez Radg Miqd4marodowych
Standard6w Rachunkowo6ci (IASB), w zakresie przyjqtlm przez Komisjq Wsp6lnot Europejskich.
Na podstawie sporz4dzonego bilansu warto66 maj4tku Integra Sp. z o.o. wyznaczono, jako r62nicq
aktyw6w i zobowi4zari na 3o rvrze6nia zot8 roku.:
Warto66 majqtku = Ak$wa netto = Aktywa -Zobovi4zania = 35.311 .44g,Bg zl.
Zastosowane zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalenie rvlmiku finansowego dokonano
zgodnie z ww. ustaw4. Poni2ej przedstawione zostaly zastosowane wybrane zasady wyceny aktyw6w

lt
,/,

i pasyv6w:
r. Rok obrotowy Sp6lki pokrywa siq z rokiem kalendarzow)rm
z. Rachunek zysk6w i strat Sp6lka sporz4dza wedlug wariantu kalkulacyjnego.
3. Rachunek przeplyrlr6w pieniqZnych Sp6lka sporzqdza metod4 po6redniq.
4. Przychody i koszty sA rozpoznawane wedlug zasady memorialowej, tj. w okresach, kt6rych
dotycz4, niezaleZnie od daty otrzlmania lub dokonania platno6ci. Sp6lka prowadzi ewidencjg
koszt6w zar6wno w ukladzie rodzajowlm jak i kalkulacyjnyrn oraz sporz4dza kalkulacyjny
wariant rachunku zysk6w i strat.
5. Warto6ci niematerialne i prawne, amortyzowane sq wedlug zasad i stawek podatkowych art. L6m ust 1 ustawy z dnia 15 lutego tgg2r. o podatku od os6b prawnych (Dz.U. z zooo r. Nr
54, poz. 6 54 z p6iniejszymi zmianami).
W przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich max.
roczna stawka amortyzacji wposi go%o, w przypadku pozostalych warto6ci niematerialnych
i prawnych -max. roczna stawka amortyzacji to zo%o.

,.
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Pozostale warto$ci niematerialne i prawne, kt6rych wartoS6 pocz4tkowa nie przekracza kwoty
okre$lonej w przepisach o podatku dochodoqrm od os6b prawnych odpisuje siq jednorazowo

w koszty.

6. Srodki trwale

w bilansie ujmowane sq wg cen nabycia pomniejszonej o

odpisy

amortyzacyjne dokonywane metodq liniow4.
przedmioty o okresie u4ywania dluZszyrn niZ rok, kt6rych warto66 pocz4tkowa nie przekracza

jednostkowo kwoty okreSlonej w przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych
odpisuje siq jednorazowo w koszty dzialalno3ci, kt6rej maj4 sluzy6, jako zuzycie material6w.
Przykladowe stawki amor[yzacyj ne s4 nastqpuj

4ce

:

2,5%o

Budynki
Budowle
Mas4my i urz4dzenia
Srodki transportu

4ro%
1O,O

-

2O,Oo/o

20,Oo/o

Wydatki poniesione na ulepszenie 6rodk6w trwalych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja
lub modernizacja) powoduj4ce, 2e warto66 u2ltkowa tego Srodka, po zakoticzeniu ulepszania,
przev,ryzszaposiadan4 przy przyjQciu, mierzon4 miqdzy innymi okresem uiywania, zdolno6ciq
wytw6rcz4 i kosztami eksploatacji, zwiqkszaj4 warto66 Srodka trwalego.
Warto66 6rodk6w trwalych w budowie wycenia siq w uysoko6ci og6lu koszt6w pozostaj4cych w
bezpo(rednim zwi4zku z ich nabyciem lub wltworzeniem pomniejszonyrn o odpisy z tytulu
trwalej utraty warto6ci. Koszt obslugi zobowiqzari zaci4gniqtych w celu ich finansowania i
zvrt4zanez nimi r62nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego t5rtulu odnosi sig na koszty
Srodk6w trwalych w budowie w okresie ich realizacji.
7. Inwestycje dlugoterminowe wycenia siq w cenach nabycia, z uwzglqdnieniem ewentualnej
utraty przez nie warto6ci.
B. Ewidencjq zapas6w prowadzi siq i rvycenia:
Zapasy wycenione s4 wedlug cen ich nabycia lub koszt6w wltworzenia nie wy2szych od cen
sprzedazy netto.
Cena sprzedaiy netto stanowi mo2liw4 do uzyskania na dzieri bilansowy cenq sprzedaiy
pomniejszon4 o koszty zvi4zane z przystosowaniem rzeczowego skladnika aktyw6w
obrotowych do sprzedazy i dokonaniem tej sprzedaZy.
Warto66 zapas6w ustala siq w oparciu o:
Surowce i p6lprodukty znajduj4ce siq na wydzialach produkcyjnych, jako produkcja w toku cena nabycia w przlpadku surowc6w zakupionych lub wediug kosztu wytworzenia w
prz5padku jaj uzyskanych z wlasnego wylqgu.
Rozchody rzeczorych skladnik6w maj4tku obrotowego i pozostalo66 zapas6w wycenia siq
wedlug metody FIFO ,,pierwsze przyszlo - pierwsze wyszlo" zgodnie z art. 34 ust. 4 pkt 2
ustawy o rachunkowo6ci.
g. Nie salduje siq ze sob4 rezerw i aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego.
ro.Nale|no(ci i zobowi4zaniawykazuje siq w kwocie wyrnaganej zaplaty.
Nale2no6ci i zobowi4zania wymagaj4ce zaplaty w walutach obcych wykazuje siq w ci4gu roku
w warto$ci nominalnej przeliczonej po kursie 6rednim ustalonyrn dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzieri. Na dziefi bilansowy przeliczenie nastqpuje po kursie
6rednim ustalonyrn dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowi4zuj4cyrn w t5rrn dniu.
11. Rezerwy i bierne rozliczenia miqdzyokresowych koszt6w - Sp6lka tworzy rezerwy na pewne
lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nieponiesione, lecz prz5rpadaj4ce na rok obrotowy
(zgodnie z zasad1 wsp6lmierno6ci) koszty - np. odprawy emerytalne, czy nagrody
jubileuszowe.

BILANS NA DZIEN 3o wrze6nia zorS R.
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&4ktYgl,tnryq!9--lrygt9sciry-er!1141ry-1prrrn"
1. KosfJy zakodczo-1y.lffggl"-y"r"yygL_.___

-_.

_."

___

"-

-

---re
_

3. lnne warto(ci niemateria_bg] prawne

__
-?.wart.os-e-!rlry4. Zaliczki na wartojci niematerialne i prawne

_

-' -'_

_ _

L.?tffiai

"_:

o,sOl

i _
1

___

ll. Rzeczowe aktywa trwale
1. srooKf
Srodki

!p,

I

r

O,OO

37 g65659,7t

trwale
trware

3j

gruntu)
b) Budynki, lokale i obiekty iniynierii lqdowej i wodnej
c) Urzqdzenia techniczne i maszyny

799
798 l5L,77l
t5L,7

a) Grunty (w tym prawo uiytkowania wieczystego

el rlrrre
eJ

rffi:ffi-*u. Nateinoici dlugo!9.1!l!q;"

-

4gS g77 ,OOl

-_---*_:_-:1-

lnry]irglii
sreq5lltryg]e
!ryqle ___-_
-- --

. --

:-

I

16 8S9 965,94
f9 gO2 426,22

__].-.i

206 006,q71
006.07
?qq

oieao

1

0'oo
o'oo

rL1nry-$tylE

{yC-o-t91,rnqwe
1. Nieruchomosci

|

-

zo sas oor'oo

I

prawne
aktywa finansowe

2. Wartosci niematerialne i

o,oo
O,OO

3. Dlugoterminowe
a) W jednostkach zaleinych, wsp6lzaleinych niewycenianych metodq konsolidacji pelnej lub metodE proporcjonalnq
b) w.iednostkach zaleinych, wsp6lzaleinych i stowarzyszonych wycenianych metodE praw wlasnosci
c) W pozostalych jednostkach, w kt6rych jednostka posiada zaangaiowanie w kapitale
-

__

-

-

__

d)trV pozosta.tyci

jednostkach

v.olggglq,n9ye-rozticzeniaryI9qiy9lqloy9_
1. Aktywa ty!9!9 pdroczonego podat!9-qg!!9qgy_g.go
z

_.B.

3.

rL

20 585 001,00
0,oo
0,OO

_i-

-::_t---_@
q,OO

_

i

__-___ -

Z

Produktygotowe

90+ OOS,03
O,OO

Towary

o,oo

dostawy

224g03,74

Naleinoi-ci!g1!9!9ln!!e*"

2. Naleino(ci od pozostatych

w kt6rych jednostka posiada zaangaiowanie w

a) z tytutu dostaw i uslug o okresie

miesiqcy
miesiqcy

splaty:

54 703
263.66
.:-=
-::
I ?11!!16q,q6i

kapitale

_ ,,__ j
_
-__].i
_"_

b)

lnne
- Dg1?

c)

?L5!q 460.06,

_

O,OOI
O,OO

miesiqcv__-_._. _l2miesrqcy

O,OO

31 164 803,60

t, zg qag sss,st,

__.

,4l.l,ro

_"_

lnne

11 0OO,OO

nlgS!4jEqeyS.j
lll. lnwestycje kr6tkoterminowe

__

i
i

finansowe

1. Kr6tkoterminowe aktywa
a) W jednostkach zaleinych i wsp6lzaleznych
b) W jednostkach stowarzyszonych

o,oo

azs oro,aa

i

+lS

O,OOi

jednostkach
rr.-^rr-:
pieniqine i inne aktywa pieniqine
d)
Srodki -:--:^r-^

O,OO

'i
i
l

rachunkach

lnneilo-qqlt9{-rils

_

l

+ts

I

kapital_podstawo_wy
wlasne

!-!!atezngylp!11.y na

_T ;

OtO,,n

azs OrO,+a

_,

-T--

__. -- - lnne af!Ly_1l)_!S!Sl1e___- 2:lnne inwestycje kr6tkoterminowe
D. Udziafu (akcie)

OtO,oA
O,OO

c) W pozostalych

- Srodki pieniqine w kasie i na

,,sit
O,OOi

I
i

d) D_q,clodzone

__

o,0g
O,O0

3. Naleinoici od pozostalych jednostek

--_--Powyiei

?!1i8460p6,

I
I

- Do 12
-Powy2ej 12

_-

68 188,00

662gt2,tl

,

toku

1.NeL-erggpoieJ.!9'19!p9,wE,!ry9n''*
-. -_._ a)ztytulr:tqostawiul!9AS4l9l_e_9.pqly'
- Do 12 miesiq-c-.v---.P*owviej 12 q!g-!iggy-.
--.
__
-..-, .bl.lnne
jednostek,

_

_lqiSg.Cq
-0'-0.0

Materiaty

5. Zaliczki na

OO1,OO

-- --r
*-t;t#Tr:,1i,

AIUrx

4.

_ __

20 585

_.t

9p1o19-y9-- r.zapasy
1.

_

-

-'

2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe

2. P6lprodukty i produkty w

SSO,q-Zl

I

o,qq
o ri;
_Onq.

SC
n nn

lL7 647 34L,16

/

,t
T

,1
ll

il'.

L\\

Strona 16ztB
r

lrl_te_q_9_1p:f

o.9.

__

___

stan na 30 wneinia 2018 roku
30.09.2018

Pasywa

35 311 449,89

A. Kapitai (fundusz) wlasny

l. Kapital (fundusz) podstawowy

1 000 000,00

ll. Kapital (fundusz) zapasowy, w tym:

:_
^

__

-

26 225 339,06

ladwy2ka warto6cijpIg9aly._(wq11gii_c|e-.rnfylg_h3q_yC4999-1?

lll. Kapita'l (fq1{gsz) lalgu_alizacji w_yceny, w tym:

-

z_lEU! jktgal!,I9ci! yql!_9s_qigodziwej

_

!-o-mi-1alnQ

udzial6w (akcji)

-....9,-9*o-

_ _

0,9-9-

0,00

-

tworzone zgodnie z umowq (statutem) sp6lki

0,00

-

na udziaty (akcje) wlasne

0,00

V. Zysk (strata)z lat ubiegtych

0,00

Vl. Zysk (strata) netto

8 086 110,83

vt!.99Siry"fry$y_letto ry ciEsu roku ob

0,00

_.i? 1ll

rezerwy na zo_!e\,vlEf!nra
l. Rezerwy na zobowiqzania

B. ZobowiEzania i

1. Rezerwa

z

8s_1,?z_

442 474,00_

tytulu odro_czonegg lglgl&qochodowego

_

9 557,00

_

2. Rezerwa na 6wiadczenia emerytalne i podobne

432847,O0

- Diugoterminowa
- K16tkoterminowa

0,00

432847,00

3. Pozostale rezerwy
- Dlugoterminowe
- Kr6tkoterminowe

0,00
0,00

0p0
_.1_8_s_Lu1,7t
0,00

!!=!e!-otryi.argltq-{lH-gplel!1r-olrye1. Wobec iednostek powiazanych

?.Wg!gq!91-oslatygh jed"qltg&y_]$cnreltgllnort9 pg!,!d,a zaan-ga2owanie w kapitale

_

3. Wobec pozostaiych jednostek
a) Kredyty i po2yczki
b) Z

q00
7 891705,7t
0,00

tytulu emisji diu2nych papier6w wartoSciowych

0,00

c) lnne zobowiqzania finansowe

7 89).705,7L

bowfitilEtryllle*"_

___9,09

ql Zs

e) lnne
I I

l. Zobowiqza nia kr6tkoterminowe

._ _**L_wgbjg jguq:le

l_p.olry

i

Eza

._.7-!99y7"7F6
2 2t9 794,42

nyc h

2 2L9 794,42

a) z tytutu dostaw i uslug o okresie wymagalno6ci:

22t9 794,42

- Do 12 mresiqcy
- Powyie1 12 miesiqcy

0,00
0,00

b) lnne

-

?.lYsqe_c polg$g|yqh J-e9f-o_:l-eL W !t9_ryc!,I9gl9:!ka
delvtgl-9_d.9-:!9rvr$!g_s-9!9:!91/vrygiLno-5-clj
__.__*- D_o 1.2 miesiqcy

:lgvvtgi

13 miq9i99-v,

b) lnne

-

i9_sjiq_q.-z_e-a,.nCgai\MC!Le_v/

iqpl!919

0,990,00
oroQ

__

-

0,00

7t761031.,12

3. Wobec pozostatych jednostek
a) Kredyty i po2yczki
b) z

9 078,39

tytuiu emisji dlu2nych papier6w wartoSciowych

q.ln n9
e - .-z-o-qgytqt.rrE-lml1qtry
d) z tytulu dostaw i uslug o okresie wymagalno6ci:

_

rytp:i_e_cl

e) Zaliczki o-trzymar_e_

n_a

0,00
_?.71".5_+8_9Qp_

68 670 422:!93.
_q9 ss8 13983
1L 583,40

- Do 12 miesiQcy

_ _ jigy

dostawy

_ 49pL

f) Zobowiqzania wekslowe
B) Z tytulu podatk6w, cel, ubezpiecze6 i innych Swiadczeri

0,00
304 3s1,81
0,00

h) Z tytulu wynagrodzeh

469,92

i) lnne

_

0,00

firmy
-1, !-ljglnlgLryarto_5i

_

_

0L00-

0,00

Dlugoterminowe
Kr6tkoterminowe

0,00

1t7 641 34t,L6

Pasywa

Strona TTZLB
;r

t.)

,

lntegra Sp.

o.o.

z

za okres od 1.01 do 30.09.2018 roku

Rachunek zysk6w i strat

01.01,2018-30.09.2018

A. P nyc h o {r Le_t!o_,zg !pEe!1iy plo d u kt6 w, to wa 16 w i m
l. Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w
ll. Przychody netto ze sprz eda2y towar6w i material6w

475 343 L97 ,79

59 487 235,90

9,,{9_tr!tgFsiiryg!g9qg-[0ul9rel_6-y-lir-ql"eji?.!-6-w,-w-!-v,!ti
l. Koszt

wytw_o_r-z-e1iq splze-{g

ryq!

p]S4ktlly

II.wartoi(spn_e!_a-n_y-c]-r_19_W-?I6y*l.

(stratal brutto

C. Zysk

!!ejidqy

spzedaiy

ze

12494 359,27
118782,79

D. Koszty sprzedaiy

F,.[9"!4y_o_c9!999

za

rzQdu

_

-2543807,17

F.Iy{_ts!a!q]te.gpne!!a:_iy_

_

s-!3!??!rs1

G. Pozostale pzychody operacyjne

90 003,77

l. Zysk ztytutu rozchodu niefinansowych aktywdw trwatych

0,00

ll. Dotacje
I

l-l

. Aktua

I

i

za cj

0,00
a wa rto

5c

i

a

ktyw.oly_11gJj1

g

,.

lsqyy+

le..p"?)l.clg!y o jglglyl ne
H. Pozostale koszty operacyjne
l. Strata z tytulu rozchodu niefinansowych aktyw6w trwalych
I l.
f ktgglil1gl9 ]4/allorlr9elry0\'/ftr!!9!!9yy9ll

lv.

_

__ _

l.l

I

a.oq

1.
I

n

L lltlq

r57 184,40

Q,00,

t47 523,36

lof4yppefelyle

9 76459^5,28

i

986,38

l. Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym:

0,00

- -o!i9q!9!!9! lsryrq4tvc! !y!ri
-_y-!.!5.ry!Lj!!aej!!!e jelre@lqelc4_o_ryen!_ew-.89p!I919

g,gQ

I

aJ

l

0,00

-

w kt6rych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale
ll. Odsetki, w tym:
- odigql_o.**p9w-A4q!yq!

{r! a illryg v/l491fof

0,00
986,38
0,00
0,00

{y9 h,,.9 !y1l.:

- w jednostkach powiqzanych

0,00

lV. Aktualizacja wartoSci aktyw6w finansowych

'-__.Y,_ln1q
K.

przychody

f

ina

nsowe

i

i

o,o0

b) Od pozostatych jednostek, w tym:

. Zys k_l !.yl utu .r9 z_CIg

i

9 661,04

Zysk ( strata ) z d zialalqgigLgp_qr1c_yjlel
J. Przychody finansowe

I I l

l

_9q!q172

_.._.....- ._1.

.. __
___

i

,

-___-_.__, --_.

0,00

.. _

[e!4J llllqsrye

8r'4574,81

l. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiEzanych
_

__

0,00

ll. Strata z tytulu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym:
; ry fe4o$!qS[!owiQ za nych __
I l

l

. 4!! 9a

l i

4q cl_q ry q

0,00

0,00

ryplf .allyrrydtyllry n to wyc h

lV. lnne koszty finansowe
L. Zysk

I

0,00

362657,45

(strata) brufto

8 921 006,83

I

M. Podatek dochodowy
N. Pozostale
zkowe
O. zvsk (stratal netto

834 896,00

I

0,00
8 086 110,83

sp6lka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq

'\

/-

irrrrilt-I, 1".
Michal J

I i,'r

Agnibszka TroJanowska
Czlonek ZarzEdu

Strona rB z rB

i

