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I.

Niniejszy planpołączęniazostaŁ uzgodniony na podstawie ut. 492 § 1 pkt I) oraz 515 § 1 zd.
2 Kodeksu spółek handlowych.

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAZDEJ ZE SPÓŁEKUCZESTNICZĄCYCH W
POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

BALDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewie nr 171, kod
pocztowy 64-360, pocztaZbąszyń, wpisana do rejestru przedsiębiotców przez Sąd Rejonowy
Poznń- Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000090109, REGON: 639533612, NIP: 7881757349, kapitał zal<ładowy:

1.362.000,00 zł;
jako Spółka Przejmująca

oraZ

KALIDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lutolu Mokrym nr 66, kod
pocźowy 66-320,pocńaTtzciel, wpisana do rejestru przedsiębioIcow przez Sąd Rejonowy w
Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarazy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000212037, REGON:931187874, NIP: 9l6l255l29,kapitał zal<ładov,ry 52.000,00 zł;

jako Spółka Przejmowana.

il. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia ptzez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej
w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art, 5I5 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek
handlowych (dalej: KSH) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na
BALDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za udziały, które Spółka Ptzejmująca
wyda udziałowcom Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Spółka PrzejmĄąca jest spółką zależną względem
Spółki Przejmowanej (spółki dominującej) planowane połączenie będzie żw. połączeniem
odwrotnym (downstream merger), w wyniku którego Spółka Przejmująca w drodze sukcesji
uniwersalnej praw i obowipków (vide: art. 494 § 1 KSH) nńędzie ldzińy własne, t1. ttdziały
przysługujące obecnie Spółce Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

W konsekwencji powyższego, stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 KSH Spółka
Przejmująca wyda I00% nabYych w wyniku połączenia udzińów własnych - udziałowcom
Spółki Przejmowanej, tj. :
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a) Katarzynie Ptak-Bufkens, posiadaj ącej udziŃy w Spółce Przejmowanej o łącznej
wartości nominalnej: 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złoĘch);

b) Izabęli Gmiąt posiadającej udziały w Spółce Przejmowanej o łącznej wartości
nominalnej : 2 6. 0 00,00 zł (słownie : dwadzie śc ia szęść tysięcy złoty ch).

Ponadto wskazuje się, że planowane połączenie opisane powyżej, zostanie
przeprowadzone bez podwyższęniakapitału zal<ładowego Spółki Przejmującej.

Z uwagi na brzmienie art. 5031 § 1 pkt 3 KSH połączenie odbywać się będzie bez
poddania planu połączenia badaniu biegłego rewidenta .vq1znaczonego przez sąd rejestrowy.

Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do

Prezesa UOKIK w związku z art. 13 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

koŃurencji i konsumentów, tj. z uwagi na fakt, iż Spółki uczestniczące w połączeniu nie

spełniają przesłanek zawartych w art. 13 pkt 1) i pkt 2) ww. ustawy.

Łączące się Spółki w myśl art. 5031 KSH, wystąpiły do swoich udziałowców o

v,ryr ńenie zgody na r ezy gnacj ę :

a) ze spotządzania sprawozdań zarządów obu Spółek, które uzasadniałyby
połączenie, jego podstawy prawle i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1

KSH);

b) z obowiązku udzielania informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie
aktylvów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia
a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 KSH);

c) _ zbadarńaplanu połączeniaptzez biegłego rewidenta.

Zgody te stanowią Załącznikinr'l,-2 do niniejszego Planu Połączenia.

2.2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała
połączeniowa w Spółce Przejmowanej

Na zasadzie art. 506 § 1 i 4 KSH podstawę połączenia stanowió będą zgodne uchwały
Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zawierĄące
zgodę na połączenie, plan połączenia otaz treśc zmian do umowy Spółki Przejmującej
wynikających z połączęnia Spółek. Projekty uchwał stanowią Załączniki nr 3-4 do Planu
PoŁączenia, a zmodyftkowana treść umowy spółki BALDA sp. z o.o. stanowi Załączniknr 9
do Planu Połączenia.

2.3, Sukcesja generalna

W wyniku poŁączenia Spółek, BALDA sp. z o.o, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH -

wstąpi z dnięmpołączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie
do treści art. 494 § 4 KSH, z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się
wspólnikami Spółki Przejmującej posiadającymi ldziŃy z połączenia - z zasttzeżeniem
zapisów dotyczącychptzydzińu udziałów, które to zostały sprecyzowane poniżej.

,a
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2.4. DzieńPolączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonęgo przez Sąd właściwy według siedziby Spółki
Przejmującej. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH - wywołuje skutek wykreślenia

Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

ilI. LICZBA I WARTOŚC UDZIAŁÓW SPOŁKI PRZEJMUJĄCEJ
PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPOŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ
WYSOKOŚC EWENTUALNYCH DOPŁAT

3.1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia liczby i
wartości udziałów Spółki Przejmującej pryznanych wspólnikom Spółki
Przejmowanej

Podstawą ustalenia zasad przydziŃl udzińow z połączenia wspólnikom Spółki

Przejmowanej jest wycena księgowa tejże spółki, opierająca się o wartości ujawnione w
ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz w oświadczeniach o stanie księgowym
każdej z łączących się Spółek, sporządzonych na dzięń 01 stycznia 2023 r., stanowiących
Załączniki nr 5-6 do Planu Połączenia, a więc sporządzonych zgodnie z przepisalrti art. 499

§ 2 pkt 3) i 4) KSH na określony dziefi w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu

połączetia. Plan Połączenia zostanie ogłoszony przez kńdą ze Spółek na swoich stronach

intemetoiłych, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 21KSH.

Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach www BALDA sp. z o.o.

WLĄv.baldaB1 oraz www.chrosnica.eu, a takżę na stronie KALIDA sp. z o.o.

www.kalida.eu.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęcil, że wartośó spółki jest równa jej

wartości akty,wów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc
stanowi rożnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadŁvżeńem, odzwierciedlonym w
pasywach.

Zastosowanie tej metody dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udzińów Spółki
Przejmującej przyznanych ldzińowcom Spółki Przejmowanej jest optymalne z uwagi na

następuj ące okoliczności :

a) bilanse Spółek - stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do

ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - właściwie oddają stan

przedsiębiorstw podmiotów biorących udziŃ w połączeniu oruz wartośó ich majątku,

b) bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównyrvalnych metod,

c) pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem \^yceny nie doszło do istotnych
zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w
księgach.
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3.2. \ilycena Spółki Przejmującej

Podstawą dla ustalenia wartości BALDA sp. z o.o. była metoda wycęny księgowej,
opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmującej, sporządzon).m na dzięn
01 stycznia 2a23 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono że wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi:
33.795.743,33 zl (słownie: trzydzieścitrzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
s iedems et czterdzieś c i trzy zlote i trry dzieści trzy gro sze),

Wycena zostńa przygotowana w opafciu o bilans oraz rachunek zysków i strat

sporządzone na dzięń 1 stycznia 2023 r, stanowiący Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

3.3. Wycena Spółki Przejmowanej

Podstawą dla ustalenia wartości KALIDA sp. z o.o. była metoda wyceny księgowej,
opierająca się o wartości ujawnione w bilansie tejże spółki sporządzonym na dzięń 01

stycznia 2023 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi
2.243,707124 zl (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy Ęsiące siedemset siedem
złoĘch i dwadzieścia cztery grosze).

Wycena zostńa przygotowana w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat

sporządzone na dzięń 1 stycznia 2023 r. stanowiący Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.

3.4. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych udzialowcom
Spółki Przejmowanej

Biorąc pod uwagę charakter planowanego połączenia, tj. przeprowadzenie tzw.
połączenia odwrotnego (downstream merger) powodującego, ze owe połączenie zostanie
przeprowadzone bez podwyższęnia kapitału zaLładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpi
bezpośrednia wymiarra udziałów Spółki Przejmowanej na ldziały Spółki Przejmującej. W
zńązku z povłyższym udziałowcy Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w kapitale
zakładowym Spółki przejmującej w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi
posiadanych przez udziałowców Spółki Przejmowanej udziałów w kapitale zakładowym
Spółki Przejmowanej. Tym samym, zarówno Katarzyna Ptak-Bufkens jak i lzabęIa Gmiąt
powinny otrzymaó w zaokrągleniu po 35,3I Yo udzińów Spółki Przejmującej, tj. po 240,5

udziałow w kapitale zakładow;łn Spółki Przejmującej,kuZdy o wartości nominalnej 2000,00
zł.

Uwzględniając jednak zasadę równości i niepodzielności udziałów w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnościąw systemie wieloudziałowym ustalono, że dodatkov,,y udziń
przypadnie lzńęli Gmiąt, w wyniku czego ostatecznie:

a) Katarzyna Ptak-Bufkens otrzyma na skutek połączenia w kapitale zakładowym
Spółki Przejmującej 240 (słownie: dwieście cńerdzieści) udziałów, kńdy o
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wartości nominalnej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złoĘch zŁotych), t1. o łącznej
wartości nominalnej 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy
złotych);

b) Izabela Gmiąt otrzyma na skutek poŁączeńa w kapitale zakładowym Spółki
Przejmującej 24I (słownie: dwieście czterdzieści jeden) udzińow,każdy o wartości
nominalnej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych złotych), tj. o łącznej wartości
nominalnej 482.000,00 zł (słownie cńerysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Powyższy stosunek wymiany ldziałów został ustalony w konsultacji i przy aprobacie
wszystkich udziałowców Łączących się spółek.

3.5. Wysokość ewentualnych dopłat

Udziałowcom Spółki Przejmowanej nie zostaną ptzyznane dopłaty w gotówce, o
których mowa w art. 492 § 2 KSH. Udziałowcy Spółki Przejmowanej nie są również
zobowtązani do wniesienia dopłat w gotówce zawydaneudziały w trybie urt.492 § 3 KSH.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
PRZEJMUJĄCEJ

Uwzględniając postanowienia KSH, w tym zwłaszcza dyspozycję jego art. 493 § 2,
udziały Spółki Przejmującej zostanąprzyznune udziałowcom Spółki Przejmowanej - według
określonego w pkt III powyżej stosuŃu wymiany - z dniem połączenia. Stąd, z dniem
połączenia udziałowcy Spółki Przejmowanej staną się ex lege udziałowcami Spółki
PrzejmującĄ,bez konieczności obowiązku obejmowaniaorazpokrlłvaniaudzińów.

Ponadto, czyniąc zadośó wymaganiom art. 188 § 1 KSH Zarząd Spółki Przejmującej
dokona w terminie ] dni od dnia połączenia stosownego wpisu w księdze udziŃów,
wskazując obecnych udziałowców Spółki przejmowanej jako udziałowców Spółki
PrzejmującĄ, z jednoczesnym wskazaniem ich nazwiska i imienia, adresu do doręczeń
elektronicznych, a tak:że liczbę oraz wartość nominalną ich udziałów.

V. DZIEŃ, OD KTOREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO
aDZIAŁIJ W ZYSKU SPOŁKI PRZEJMUJĄCEJ
Udziały z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej na

następuj ących waruŃach:

a) w przypadku, gdy dzień poŁączenia nastąpi w okresie od początku roku
obrotowego do dnia powzięcia przęz zgromadzenie wspólników BALDA sp. z
o.o. uchwały w sprawie podziału zysku włącznie,udziały zpołączeniauczestniczą
w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzĄącego bezpośrednio rok,
w którym będzie miał miejsce dzienpołączenia;
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b) w przypadku, gdy ózień poŁączenia nastąpi po powzięciu przez zgromadzenie
wspólników BALDA sp. z o.o. uchwały w sprawie podziału zysku - udziały z
połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego,

w którym nastąpi dzieńpołączenia.

VI. SZCZF;GOLNE KORZYŚU DLA [JDZIAŁOWCOW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ, A TAI<ŻE INNYCH OSOB UCZESTNICZĄCYCH W
POŁĄCZENIU, JEZELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadnę szczegóIne korzyści dla
udziałowców Spółki Przejmowanej, atakże innych osób uczestniczącychw połączeniu.

VII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 28 lutego 2023, przez Zatząd Spółki
PrzejmującĄ orazZarząd Spółki Przejmowanej co zostało stwierdzone podpisami:

Za B ALD A, s p ó łka z o gr aniczo n ą o dp owiedzialno ś cią :

bela Gmiąt

Zarządu

Jarosław

Członek Zarządu

Tadeusz ptak

Członek Zarządu
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Za KALIDA sp ó łka z o gr aniczo n ą o dp owiedzialn oś cią :

Gmiąt

sZarządu
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ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączeniazgodnie z art. 499 § 2 KSH dołączono następujące załączniki:

a) zńączniki nr 1 i 2 - zgody udziałowców lączących się spółek na rezygnację z

ob owi 7kó w związarry ch z p ołączeniem ;
b) zŃącznikinr 3 i 4 - projekty uchwał łączących się spółek o połączeniu;

c) zńączniknr 5 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej oraz oświadczenie

o jej stanie księgowym, na dzień 1 stycznia ż023 roku;

d) załącznik ff 6 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej otaz

oświadczenie o stanie księgowym spółki nadzięf' 1 stycznia 2023 roku;

e) zŃącznlkinł 7 i 8 - bilanse oraz rachunki zysków i strat obuŁączących się spółek

sporządzonenadzięń 1 stycznia 2023 r.

0 zńącznik nr 9 - treść nowej umowy spółki BALDA sp. z o.o.
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Zułqcznik nr 1 do Planu Połqczenia

Strzyzerł,o. 28 luty 2023 rokrr

BALDA spólka z ogr aniczoną o dp owiedzialn o ścią

Strzyżewo I7I

64-360,pocńaZbąszyń

ZGODANA REZYG|{ACJĘ Z OBOWI ĄZKOW ZWIĄZANYCH ZPOŁĄCZENIEM
SPoŁEK

Niżej podpisani udziałowcy BALDA spółka z o.o. w związku z planowanym połączeniem
spółek:

BALDA spółka z ogtaticzoną odpowiedzialnością fSpółka przejmująca] oraz KALIDA
spółka z o grariczoną odpowiedzialno ścią [ Spółka Przej mowana],

niniejszym w myśl art. 503 ind. 1 KSH oświadczarny, że vnryrużarrty zgodę narezygnację:

1. z konięczności sporządzania sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniającego
połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art.501 § 1 KSH);

2. z obowiag,ku poinformowania zarządów pozostałych spółek tak, aby mogły one
poinformowŃ zgromadzęnia wspólników albo walne zgtomadzenia, o wszelkich
istotnych zmianach w zakresie aktyrvów i pasywów, które nastąpiły między dniem
sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2
KSH);

3 . z badania planu połączenia przęz biegłego rewidenta.

Podpisy udziałowców:

J Gmiąt

Tadeusz ptak

Ptak-Bufkens

Maria Ptak

Izabela Gmiąt

u własnym oraz jako Prezes Zarzą&l KALIDA sp. z o.o.DziŃającaw
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Załqcznik nr 2 do Planu Połqczenia

Lutol Mokry, 28 luty 2023 roku

KALIDA sp ółka z o gr aniczoną o dp owiedzialnością

Lutol Mokry 66

66-320, pocztaTrzciel

ZGODANA REZYGNACJĘ Z OBOWIĄZKOW ZWIĄZANYCH ZPOŁĄCZENIEM
SPoŁEK

Niżej podpisani udziałowcy KALIDA spółka z o.o. w związku z planowanym połączeniem
spółek:

BALDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Spółka Przejml4ącaf oraz KALIDA
spółka z o gr ańczoną odpowiedzialno ścią [ Spółka Przej mowana],

niniejszym w myśl art. 503 ind. 1 KSH oświadczamy, że v,ryrńarty zgodę narezygnację:

1. z konieczności sporządzania sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniającego
połączenie, jego podstawy prawre i uzasadnienie ekonomiczne (art.501 § 1 KSH);

2. z obowiązku poinformowania zarządów pozostałych spółek tak, ńy mogły one
poinformowaó zgromadzenia wspólników albo walne zgtomadzenia, o wszelkich
istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem
spotządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2
KSH);

3. z badaria planu połączenia przez biegłego rewidenta.

Podpisy udziałowców:

Izabela Gmiąt

Ptak-Bufkens
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Załqcznik nr 3 do Planu Połqczeniu

PRoJEKT
Uchwała nr [o|

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

BALDA sp. z o.o. z siedzibą w Strryżewie

z dnia [o]

w sprawie połączenia BALDA sp. z o.o. orazKALIDA spółkaz ograniczoną
odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników BALDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzlbą w
Strzyżewie (dalej: ,,Spółka Przejmująca" lub o,Spółka"), dzińĄąc na podstawie art. 492 § I

pkt 1) oraz art. 515 § I zd, ż kodeksu spółek handlowych (dalej: ,,KSH") uchwala, co
następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. BALDA spółka z ogtarticzoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewie łączy się z
KALIDA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lutolu Mokrym (nr
KRS : 0000212037) (dalej,,Spółka Przejmowana").

2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostartie przeprowadzonę w trybie art.

492 § 1 pkt 1) KSH, Ę.poptzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na
BALDA sp. z o.o. bez podwyższaria kapitału zakładowego - na zasadach określonych w
planie połączenia uzgodnionym w dniu 28 lutego 2023 rokll (dalej: ,,Plan Połączenia").
PlanPołączenia stanowi zŃącznik do niniejszej uchwały.

3. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenię Wspólników wyraża zgodę na Plan
Połączenia i jego realizację, atakżę zmiarry umowy Spółki określone w § 3 poniZej.

§ 2. UPOWAZNIENIA

Upowaznia się Zaruąd BALDA sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych
czynności fakĘcznych i prawnychzwiązartychzprzeprowadzeniem procedrny połączenia,

§ 3. ZMIANY UMowY sPoŁKI
NadzwyczĄne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w szczególności w zwiryku z

uchwalonym połączeniem postanawia uchylić całe dotychczasowe brzmienie umowy Spółki
oraz nadaó j ej nową następuj ącą treśó:
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[w tym miejscu w treści uchwały docelowej znajdować się będzie treść umowy spółki
zgodna z załqcznikiem nr 9 do planu połqczenia, obecnie pominięta, albowiem została ona
zawarta w załqczniku nr 9 do planu połqczeniaJ

§ 4. POSTANOWIENIA KoŃCo\ilE
Uchwała wchodzi w Ęcie z chwilą podjęcia, zę skutkiem od dnia rejestracji

połączenia przęz właściwy sąd rej estrowy.
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Załqcznik nr 4 do Plunu Połqczenia

Uchwała nr [r]
Nadnvyczajnego Zgromadzenia Wspólników

KALIDA sp. z o.o. z siedzibą w Lutolu Mokrym

z dnia [o]

w sprawie połączenia BALDA sp. z o.o. oraz KALIDA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Zgromńzenie Wspólników KALIDA spółka z ograriczoną odpowiedzialnością z siedzibąw
Lutolu Mokrym (dalej: ,,Spółka Przejmowana" lub ,oSpółkaoo), dziŃĄąc na podstawie art.

492§ 1pkt 1) orazart.515 § I zd.2 kodeksuspółekhandlowych(dalej:,,KSH")uchwala, co

następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KALIDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lutolu Mokrym łączy
się z BALDA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewie (nr

KRS: 0000090109) (dalej,,Spółka Przejmująca").
2. Połączenie, o którlłn mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzonę w trybie art.

49Z§ 1 pkt 1) KSH, Ę.poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na

BALDA sp. z o.o, bez podwyższania kapitału zalładowego - na zasadach określonych w
planie poŁączenia uzgodnionym w dniu 28 lutego 2023 roku (dalej: ,,Plan Połączenia").
PlanPołączenia stanowi zŃącznik do niniejszej uchwały.

3. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenię Wspólników Wrńa zgodę na Plan
Połączenia i jego realizację, atakżę zmiany umowy spółki BALDA sp. z o.o. określone w
Zńącznikunr 9 do Planu PoŁączenia.

§ 2. UPOWAZNIENIA

Upoważnia się Zarząd KALIDA sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych
czynności faktycznych i prawnychzvńryanychzprzeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 3. POSTANOWIENIA KoŃCoWE
Uchwała wchodzi w Ęcie z chwtlą podjęcia, zę skutkiem od dnia rejestracji

połączenia przęz właściwy sąd rej estrowy.
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Załqcznik nr 5 do Planu Połqczenia

Ustalenie wartości majątku spółki BALDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na
dzień 1 stycznia 2023 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku BALDA spółka z ograrliczoną odpowiedzialnością,
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, ptzyjęto wycenę księgową, opierająca się o wartości
ujawnione w bilansie Spółki sporządzonymnadzief' 01 stycznia 2023 roku.

Istota księgowej metody wyceny polega na ptzyjęciu, ze wartośó majątku Spółki jest równa
jej wartości akty,wów netto, wyliczonej w oparciu o spotządzony bilans Spółki, a więc
stanowi rożnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązńiręzerw nazobowiązania.

Wobec powyzszego, wartość majątku Spółki na dziefi 01 stycznia 2023 r. przedstawia się
następująco:

W zvńęku z pov,lyższym na dzień 01 stycznia 2023 roku, tj. na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym ogłoszenie planu połączeniana stronie internetowej, wartość majątku Spółki,
określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 33.795.743133 zł
(słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset
czte rdzie ś c i trzy złote i trzy dzieś ci tr zy gro sz e).

AKTYwA (w złoĘch)

Aktyrva trwałe 19.006.394,5I ń

Aktywa obrotowe 2I.7I7.153,67 zł

RAZEM 40 723 548,18 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w złotych)

Rezerwy nazobowiryania 94.950,03 zł

Zob ow tązani a dłu goterminowe 2.018.004,26 zł

Zob ow tązani a krótkoterminowe 4.8I4.850,56 zł

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

RAZEM 6.927.804,85 zł
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oświadczenie

BALDA sp ółka z ogr aniczoną odpowiedzialno ścią

o stanie ksiggowym spółki na dzień 1 sĘcznia 2023 roku

BALDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzięń I sĘczniaż023
roku, tj. na dzień w miesiącu poptzedząącym ogłoszenie planu połączenia poprzez jego
umieszczenie na stronach www łączących się spółek stan księgowy spółki przedstawia się
następująco:

- szczegóły w dołqczonym tlokumencie 1bilansie oraz rachunku zysków i strat), podpisanym
przez Zarzqd Spółki
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Załqcznik nr 6 do Planu Połqczenia

Ustalenie wartości maiątku spółki KALIDA sp. z o.o. na dzień 1 s§cznia 2023 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku KALIDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycęnę księgową, opierająca się o wartości

ujawnione w bilansie Spółki sporządzonymnadzień 01 stycznia 2023 roku.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, ze wartość majątku Spółki jest równa
jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a ńęc
stanowi rożnicę pomiędzy sumą ak§wów a sumą zobowiryafii rezerw nazobowiązania.

Wobec pov,ryższego, wartośó majątku Spółki na dzień 01 stycznia 2023 r. przedstawia się

następująco:

W związku zpovłyższym na dzioń 01 stycznia 2023 roku, tj. na określony dzień w miesiącu
poprzedzającym ogłoszenie planu połączeniana stronie internetowej, wartość majątku Spółki,
określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzien wynosi 2.243.707,24 zł (słownie:

dwa miliony dwieście czterdzieści trzy Ęsiące siedemset siedem zNoĘch i dwadzieścia
cztery grosze).

AKTYWA (w złoĘch)

Aktywa trwałe I .I23.30I,37 zł

Aktywa obrotowe 1.I21.II8,87 zł

RAZEM 2.244.420,24 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBO\ryIĄZANIA (w złoĘch)

Rezenzry na zobowtązania 0,00 zł

Zob ow lązani a dłu goterm ino we 0,00 zŁ

Zob ow tązani a krótkotermino we 713,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

RAZEM 713,00 zł
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oświadczenie

KALIDA sp ółka z ogr aniczoną o dp owiedzialnością

o stanie księgowym spółki na dzień 1 lutego 2022 roka

KALIDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzięń I styczniaż}23
roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu poŁączenia poprzez jego
umieszczenie na stronach www łączących się spółek stan księgowy spółki przedstawia się
następująco:

- szczegóły w dołqczonym dokumencie (bilansie oraz rachunku zysków i strat), podpisanym
przez Zarzqd Spółki
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Załqcznik nr 9 do Planu Połqczenia:

uMowA spoŁKl z oGRANIczoNĄ oDpowIEDzIALNośct4

- z dnta fdata]

§1.

Stawający oświadczaj ą, że zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią.

§2.
1. Spółka prowadzon abędzie pod firmą: Balda spółka z ograńczoną odpowiedzialnoŚcią.
2. Spółka możęużywać skrótu: Balda Sp. z o.o.

§3.
Siedzibą spółki jest Strzyżewo.

§4.
1. Spółka dzińaćbędzienaterenie Rzeczpospolitej Polskiej oruzpozajej granicami.

2. Zgodnie z obowiązląącymi przepisami Spółka może otwieraó i prowadziĆ oddzińy oraz

tworzyó i prowadzić przedsiębiorstwa, a takżę zakJady w kraju i za granicą, w tYm

również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§5.

1

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony

§6.
Przedmiote m działalności Spółki j est :

1) PKD 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli,
2) pKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla

budownictwa;
3) PKD 16.24.Z - Produkcja opakowń drewnianych;
4) pKD I7.2I.Z - Produkcja papieru falistego i tektury fatistej oraz opakowńz papieru i

tektury;
5) PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wlT obów zpapieru i tektury;

6) PKD 46.4I.Z - Sprzedazhurtowa wyrobów tekstylnych;
7) PKD 46.4ż.Z - Sprzedń hurtowa odzieży i obuwia;
8) pKD 46.47.Z - Sprzeduzhurtowa mebli, dywanów i sprzętu oŚwietleniowego;
9) PKD 46.49.Z - Sptzedużhuńowa pozostałych artykułów uzytku domowego;

10) pKD 47.5I.Z - Sprzedaz deta|iczna wyrobów tekstylnych prowadzona w
wyspecj alizowanych sklepach;

11) pKD 47.7t.Z - Sprzedń dętaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;

12) pKD 47.59.Z - Sprzedń dęta|iczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecj alizowarlych sklepach;

13) PKD 23.6I.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;

1 4) PKD 23 .63 .Z - Produkcj a masy betonowej prefabrykowanej ;

15) PKD 68.]0.Z - Kupno i sprzeduż nieruchomości na własny rachunek;
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16) PKD 68.20.Z - Wynajem l zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi.

2. Działalność dla podjęcia. której w}magana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie.
podjęta zostanie po uz.vskarriu koncesji. zezwolenia lub pozwolenia.

§7.
1, Kapitał zakJadov,,y Spółki wynosi I.362.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta

sześódziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 681 (słownie: sześćset osiemdziesiąt
jeden) udziałów o wartości nominalnej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) kużdy
tdział.

2. Udziały są równe i niepodzielne.

§8.
1. Wykonując dyspozycję art. 158 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje się, że

następujące udzińy zostńy objęte za wŁJad niepieniężny (zapis historyczny):
1) Spółka pod firmą ,,BETO-MIX-EKO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Sławoszowicach objęła 80 (słownie: osiemdziesiąt) udziałow o wartości
nominalnej 10.000,00 zŁ i cŃkowitej wartości nominalnej 800.000 ,00 zł i pokryła je
w całości wkładem niepieniężnym w postaci betonowni wieżowej typu B-I-175 o
wartości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy ńotych);

2) Spółdzielnia Usług Rolniczych z siedzibą w Zbąszynhs objęła 20 (słownie:
dwadzieścia) udziŃow o warlości nominalnej 10.000,00 zł i całkowitej waności
nominalnej 200.000,00 złipokłyŁaje w całości wkładami niepienięznymi w postaci:
a. zabudowanej budynkiem birrrowo-socjalnym nieruchomości położonej w

Zbąszynil, przy ulicy Jacentego Janka, o powierzchni 0.1 I.23 ha (edenaście arów
dwadzieścia trzy metry kwadratowej), oznaczonĄ działką numer 66lI, a

. wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w WolszĘłrie
prowadzi księgę wieczystą Kw.nr 31075 o wartości 100.000,00 zł (słownie: sto
tysięcy zŁoĘch);

b. niezabudowanej nieruchomości połozonej w Strzyżewie, o powierzchni ż.64.00
ha (dwa hektary sześódziesiąt cńery ary), oznaczonej dzińką numer 1184, a dla
której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą
Kw.nr 31821o wartości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złoĘch);

c. dokumentacji technicznej oraz geologicznej o wartości 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złoty ch).

2. Obecnie, na skutek połączenta, Wspólnikami Spółki są:

1) Izabela Paulina Gmiąt, która posiada 285 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięó)
udziŃow o wartości nominalnej 570.000,00 zł (słownie pięóset siedemdziesiąt
tysięcy zŁoĘch);

2) Katarzyna Bogumiła Ptak - Bufkens, która posiada ż78 (słownie: dwieście
siedemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 556.000,00 zł (słownie:
pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złoĘch);

3) Jarosław Krzysztof Gmiąt, który posiada 59 (słownie: pięódziesiąt dziewięć)
udziałów o wartości nominalnej 118.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy
złoĘch);

4) Tadeusz Ptak, który posiada 48 (słownię: cńerdzieści osiem) udziałów o wartości
nominalnej 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć Ęsięcy złotych);

5) Maria Władysława Ptak, która posiada 11 (słownie:jedenaście) udziałów o wartości
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nominalnej 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

§9.
1. Wspólnik możę posiadać więcej niż jeden udziń.
2. Na kżdy udziałprzypada jeden głos naZgromadzeniu Wspólników.
3. IJdziaŁy w kapitale zakładowym mogą byó pokrywane wkładem pieniężnym lub

niepieniężnym podobnie w przlpadku podwyższenia kapitału zakładowe go.

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpió przez podwyższenie wartoŚci

nominalnej dotychczasowych udziałówbądżprzezustanowienie nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane poprzez pisemną uchwałę Zgromadzenia

Wspólników w terminie do dnia 31.12.2033 r. do kwoty 100.000.000,00 zł (słownie: sto
milionów złotych) nie stanowizmiany umowy Spółki.

§ 11.

1. UdziŃy są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.

2. Zbycie lub zastawięnieudziaŁów wymagazgody Spółki (uprawnienie dla Zarządu).

3. Zbycie lub zastawienie udziałów wymagazachowania następującej procedury:
1) o zamtarze zbycia lub zastawienia udzińu Wspólnik zobowiązany jest zawiadomiĆ

Zarząd Spółki w formie wniosku pisemnego;
2) Wniosek powinien wskazywać ilość zbywanych (zastawianych) udziałów,

potencjalnego nabl.wcę (zastawnika) oraz kluczowe postanowienia transakcji (w tym
cenę);

3) Zarząd powinien wyrazió zgodę lub odmówić jej, w terminie nie dłlższym niż 30 dni
od daty otrzymania wniosku Wspólnika. Zgoda powinna zostać udzielona w formie
pisemnej.

4. Zbycie lub zastawięnieudziŃów na rzeczinnego Wspólnika nie wymagazgody Zarządu.

§ 12.

1. Udzińy w Spółce mogą byó umarzane. Umorzęńę udzińów następuj e z czystego zysku,
albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

2. Umorzenie udziałlwymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością%
głosów określającej podstawę prawną umorzenia oraz wysokość ewentualnego
wynagrodzenia przysługującego wspólnikowiUdzińmożę być umorzony tylko zazgodą
Wspólnika w drodze nabycia udziŃuptzez Spółkę.

§ 13.

1. Uchwałą Zgtomadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia
dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo pięciokrotnej wartości nominalnej
objętych udziałów. Dopłaty będą uiszczalę przez Wspólników proporcjonalnie do
wielkości posiadanych udziałów.

2. Zgromadzenie Wspólników określak{zdorazowo termin i wysokośó dopłat.

3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, nawet jeżeli są wymagane na pokrycie straty

v,rykazanĄ w sprawozdaniu finansowym (postanowienia niniejszego paragrafu stanowią
zmianę postanowieńart, 179 KSH). Zvrot dopłat wyrnaga uchwały Wspólników.

4. Zvłrot dopłat możę nastąpić bez ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piŚmie
przeznaczonym do ogłoszeń spółki (postanowienia niniejszego paragrafu stanowią
zmiartę postanowień Trt. I79 KSH).
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§ 14.

1. W przypadku śmierci Wspólnika jegoudziaĘ przechodząna jego spadkobierców zgodnie
z przepisarti prawa spadkowego. Nie mogą jednak z tego powodu powstać udziaĘ o
wartości mniejszej od dopuszczalnej prawem.

2. W przlpadku, gdy Wspólnik posiadał więcej niz jeden udziŃ w Spółce, mogą one zostać
podzielone pomiędzy współspadkobierców.

3. Współspadkobiercy ldziałów wykonują swoje prawa w Spółce pIzez wspólnego
przedstawiciela, Za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie. Od
momentu podziału udziałów Wspólnika kńdy ze współspadkobierców odpowiada za
świadczenia związane z udzińem całym swoim majątkiem w stosunku do wysokości
udzińuw spadku.

4. IężęIi współspadkobiercy udziałów nie wskazali Spółce przedstawiciela, to oświadczenia
Spółki mogą być składane któremukolwięk ze współspadkobierców.

§ 15.
1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku, wlnikającego z tocznego sprawozdania

f,tnarrsowe go, proporcj onalnie do po siadanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może zysk Spółki w całości lub części vryĄączyó z podziału

mtędzy wspólników i ptzeznaczyc na funduszę powołane w Spółce.
3, Zgromadzenie Wspólników możę tworzyó w Spółce fundusze: zapasowy, rezerwowy i

inne, na które może przeznaczyó cŃość lub część zysku wypracowanego ptzez Spółkę,
określając jednocześnie przęznaazenie zgromadzonych na tych funduszach środków.

4. Spółka (upowaznienie dla Zarządu) możę wypłacać Wspólnikom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli jej zńwięrdzone sprawozdanie
finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk - na zasadach określonych w
Ko"deksie spółek handlowych.

§ 16.

Organami Spółki są:

I) Zgr omadzenie Wspólników,
2) Zarząd.

§ 17.

Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapńają bezwzg|ędną większością głosów, w
głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza rrmowa
stanowią inaczej.

§ 18.
1. Zgromadzenia Wspólników są zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zv,ryczĄne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku, natomiast Nadzwyczajne

Zgromadzenia Wspólników są zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na
pisemny wniosek Wspólnika w terminie jednego miesiąca od daty ńożenia takiego
wniosku.

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości: Zbąszyń,
Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Grodzisk Wielkopolski, Poznń albo Warszawa. Zgromadzenie
Wspólników może odbyó się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy Wrńąna to zgodę na piśmie.
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4. Wspólnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Wspólników talcże przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, który obejmuje w szczególności: (i) dwustronną
komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeńu
wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgtomadzeńa
Wspólników, przebywając w innym miejscu tliZ miejsce obrad Zgromadzeńa
Wspólników, (ii) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub
w toku Zgromadzenia Wspólników.

5. Zaruąd w formie regulaminu określa zasaĘ udziŃa w Zgromadzeniu Wspólników ptzy
wykorzystaniu środków komunikacj i elektronicznej .

§ 19.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczegó|ności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzęnie sprawozdaniaZaruądu, bilansu oraz rachunków zysków i

str at za rok obrachunkowy,
ż) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,

3 ) udzielanie absoluto rixn Zarządowt z wykonania obowipków,
4) zmiany umowy Spółki,
5) przeksźałcenie Spółki, poŁączenie Spółki ziwtąoraz jejpodział,
6) podjęcie uchwały o podwyższeniu lub obniżeniu kapitafu zakładowego,
7) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia ldziałów,
8) podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia i zwrotu dopłat,
9) rozwiryanie i likwidacja Spółki,
10) zbycie i v,rydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowęgo,
11) powoływanie i odwoływanie członków Zaruądu,
1 2 ) ustalan ie zasad vły nagr adzania człoŃów Zar ządu.

2. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Nabycie i zbycie nięruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

nie wymag a zgo dy Zgr omadzenia Wspólników.
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiryania do świadczenia o wartości

dwukrotnie przevłyższającej wysokość kapitału zakJadowęgo nie wymaga uchwały
Wspólników.

§ 20.
1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia

Wspólników.
2. Zarządprowńzi sprawy Spółki i reprezentuje jąnazewnątrz.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest kazdy z Człot,lków Zarządu

samodzielnie.
4. Członków Zarządupowołuje się na okres beźerminowy.
5. Wobec Spółki Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w

uchwałach Zgromadzenia Wspólników, Kodeksie spółek handlowych i innych
obowiązuj ą cy ch przepisach praw a or az w umowie Spółki.

6. Do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się postanowienia umowy Spółki
oraz Regulaminu Zaruądu, o ile taki Regulamin Zarząduzostanie uchwalony.

§ 21.
Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy
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§ 22.
1. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd.
2. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem: ,,w likwidacji."

§ 23.
We wszystkich sprawach nie unolmowanych niniejszą rrmową mĄą zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczegóInych.
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Bll_ANS na dżeń 2023-01-01

i:j

AKnĄ,VA Nota 2023-01-01
A. AKTYWA TRWAŁE 19 006 394,51 19 49,1 397,24

l. Wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 28 0,00 0,00
2. Wańość firmy zó 0,00 0,00
3. lnne wartości niematerialne i prawne 28 0,00 0,00
4. Zaliczki na wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00

ll, Rzeczowe aktywa trwałe 18 458u2.51 19141 ,165,24

1, Srodki trwałe 18 394 B24,B1 19 014 108,80
a) grunty (w tym prawo wieczystego uzytkowania gruntu) 29 401 693,78 401 693,78
b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej iwodnej 29 B 597 162,82 8 650 130.78
c) uządzenia techniczne i maszyny 29 7 947 959,20 8 169 735,41
d) środki transportu 29 1 005 635,73 1362624.25
e) inne środki tnłałe 29 442 373,28 429 924,58

2. srodki trwałe w budowie 30 64 017,70 56 911,70
3, zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 70 144,74

lll. Nalezności długoterminowe 0.00 0,00
1, Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 9 0,00 0,00
3. Od pozostałych jednostek 9 0,00 0,00

lV, lnwestycje dfugoterminowe 0.00 0,00
'1 , Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pozyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangazowanie w
kapitale 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone poĄczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0.00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. lnne inwestyc.je długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 547 552,00 350 232,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 547 552,00 350 232.00
2, lnne rozliczen ia m iędzyokresowe ll 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 21717 153,67 20 385 762,50
l. Zapasy 9 083 785,77 8 304 450,1 1

'l , Materiały 31 4 297 375,60 4 275 438,02
2. Półprodukty i produkty w toku 31 2957 732,84 3105 686,20

- w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 31 1 102 578,55 488 986,53
4. Towary 31 261 365,98 259 040,12
5, Zaliczki na dostawy i usługi 31 464 732,80 175 299,24

ll.Nalezności kótkoterminowe 4 792,100,35 57747u,41
1. Nalezności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
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B|LANS na dzień 2023-01-01

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 000

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyzej '12 miesięcy o 0,00 0,00

b) inne o 0,00 0,00

2. Nalezności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w
kaoitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 9 0,00 0,00

- powyzej 12 miesięcy o 0,00 0,00

b) inne o 0,00 0,00

3. Nalezności od pozostałych jednostek 4 792 100,35 5 774 734,41

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 4 554 052,16 5 738 254,92

- do 12 miesięcy o 4 554 052,16 5 738 254.92

- powyżej 12 miesięcy o 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innvch tvtułów oublicznoorawnvch

9
237 953.00 35 314,84

c) inne 95,19 ,l 164,65

d) dochodzone na drodze sądowej q 0,00 0,00

ll1,1nwestycje krotkoterminowe 7 790 527,96 62o3253,70
,1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 790 527,96 6 203 253,70

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wańościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałch iednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wańościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pienięzne i inne aktywa pienięzne 7 790 527,96 6 203 253,70

- środki pienięzne w kasie i na rachunkach 1 7 790 527,96 6 203 253,70

- inne środki pieniężne 1 0,00 0,00

- inne aktywa pienięzne 1 0,00 0,00

2. lnne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

lV. Krótkoterminowe rozlięenia międzyokresowe 27 50 739,59 103 324,28

- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 40723 u8j8 39 877 159,74
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BILANS na dzień 2023-01-01

PAsYWA Nota 2023-01-01

A, KAP|TAŁ (FUNDUsz) WŁASNY 33 795 743,33 30 880 507,86

l. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 1 362 000,00 1 362 000,00

ll. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym 4 803 417,31 803 417,31

- nadwyżka wartości sprzedaĄ (wańości emisyjnej) nad wańością nominalną
udziałów (akcii)

4
0,00 0,00

lll. Kapitał (fundusz) z aKualizacji v,/yceny, w ffi: 0,00 0,00

- z tytułu aktualizacji wańości godziwej 0,00 0,00

lV. Pozostałe kapita§ (fundusze) rezerwowet w tym 5 28 300 108,94 23 575 119,95

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki Ę 0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 5 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegĘch 6 6 381,61 6 381,61

Vl, Zysk (strata) netto 7 3 323 835,47 5 133 588,99
Vll, Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. zoBoWlĄzANlA l REZERWY NA zoBoWlĘANlA 6 927 804,85 8 996 651,88
l. Rezerwy na zobowiązania 94 950,03 66 995,07

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 B 772,00 B ,104,00

2. Rezerwa na świadczenia emeryta|ne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 26 0,00 0,00

- krótkoterminowa 26 0,00 0,00
3. Pozostałe rezeru/y 86 178,03 58 891,07

- długoterminowe 26 0,00 0,00

- krótkoterminowe żo 86 178,03 58 891,07

ll.Zobowiązania długoterminowe 2018004,26 3 398 299,91

1. Wobec jednostek powiązanych 10 1 50 000,00 ,150 000,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w
kapitale ''

10
0,00 0,00

3, Wobec pozostałych jednostek 1 868 004,26 3 248 299,91

a) kredyty i pożyczki 10 61 5 486,81 1 526 9B5.11

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 10 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 10 1 252 517,45 1721314.80
d) zobowiązania wekslowe 10 0,00 0,00
d) inne 10 0,00 0,00

lll.Zobowiązania krótkoterminowe 4 814 850,56 5 531 356,90
1, Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy ,l0 0,00 0,00

- powyzej 12 miesięcy ,10 0,00 0,00

b) inne 10 0,00 0,00

2, Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanoażowanie w kanitale 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 10 0,00 0,00

- powyzej ,12 miesięcy 10 0,00 0,00

b) inne 10 0,00 0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 814 850,56 5 531 356,90

a) kredyty i pożryczki 10 954 589,06 1392242,40
b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 10 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 10 682 217,85 607 190,45

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,l 470 B05,55 1 521972,92

- do 12 miesięcy ,l0
1 470 805,55 1 521972,92

- powyzej 12 miesięcy 10 0,00 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi ,l0 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 10 0,00 0,00
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BALDA SPOI KA Z OGR A onPowlFD7lAl NosclA

B|LANS na dzień 2023-01-01
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych

Mułów publicznoprawnych
10

1 170 400.59 1 514 424,77

h) z tytułu wynagrodzeń 10 535 040,30 494 062.74

i) inne 10 1 797,21 1 463.62

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

lV.Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Ujemna wartośó firmy 1a 0,00 0,00

2. Rozliczenia m iędzyokresowe u m ów b udowla nych 0,00 0,00

3, Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

- długoterminowe 27 0,00 0,00

- krótkoterminowe 27 0,00 0,00

PASYWA RAZEM 40723 548.18 39 877 159,7Ą

Wartość księgowa 33 795 743,33 30 BB0 507,86

Liczba akcji 0,00 0,00

Wańośc księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00

Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00

Rozwodniona wańość księgowa na jedną akcję (w zł)" 0,00 0,00
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Fax. +48 68 38§9 691

NlP 788-1 7-57-349, Regon 639533612, KRS 0000090109

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT [wariant porównawcąy] za 2023-01-01

Nota 2023-01-01

A, netto ze i zrównane z nimi, w 82267 687,9o u262722,57

-od nostek 0,00 0,00

l. netto ze s uktów
,18 77 098 315,88 58 07B 843,86

ll. Zmiana stanu produktów ie - wańość dodatnia, zmniejszenie - wańość ujemna) 413 053,97 1362262,45

obie w zabudowie 0,00 0,00

lll. Koszt na własne 19 1 957 808,60 1 BB1 195,39

lV. P netto ze towarów i materiałów 1B 279B 509,45 2940 420,87

B. działalności 76 279 985,50 58 6M 01,|,88

|.

,19 2 478 838,25 2 674 265,35

ll, materiałów i ene 19 47 370153,94 31 652 929,98

lll. i obce
,l9

9 4B3 965,60 10 204 640,38

lV, Podatki i opłaty, w tym: 19 311 331,46 325 462,35

- podatek
,19 0,00 0,00

nia 19 9 448 820,17 B 030 000,85

Vl. Ubezpieczenia i inne świadczenia w
,l9

3 079 858,92 2 309 763,74

19 0,00 0,00

Vll. Pozostałe koszty lo 455 393,12 247 882,79

vlll. wańośc towarów i materiałów 21 3 651 624,04 3 219 066,44

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 5 987 702,40 5 598 710,69

D. Pozostałe przychody operacyjne 83 459,35 2 056 434,30

l. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 22,
23 0,00 288123,56

ll. 0,00 0,00

lll. wańości niefinansowych 22 0,00 0,00

lV. lnne przychody operacyjne 22 83 459,35 1 768 310,74

E, Pozostałe koszV operacyjne 2099702,49 1 934 525,58

l, Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23,
22 0,00 0,00

ll, wańości a 23 0,00 0,00

lll. lnne koszty ope 23 2 099 702,49 1 934 525,58

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 971 459,26 5720 619,41

G. Przychody finansowe 66 089,04 5 854,55

l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

a) od iednostek powiązanych, w tym 24 0,00 0,00

-wktó nostka zaangazowanie w ka 24 0,00 0,00

24 0,00 0,00

iada le 24 0,00 0,00

ll. Odsetki, w 24 66 089,04 1 250,28

- od iednostek powiązanych 24 0,00 0,00

|ll. Zysk z tytułu rozchodu aktylvów finansowych, w tym 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

iV. Aktualizacja wańości aktywów finansowych 0,00 0,00

V. lnne 24,
25 0,00 4 604,27

H. Koszty finansowe 111740,8i 75 031,97

l. Odsetki, w tym: 25 93744,58 75 031,97

- dla jednostek powiązanych 25 0,00 0,00

|l, Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

- w iednostkach powiązanych 0,00 0,00

llI. Aktualizacja wańości aktywów finansowych 0,00 0,00

lV. lnne 25,
24 17 996,25 0,00

l. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 3 925 807,47 5 651441,99
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BALDA SPOŁKA Z OGRANlCZONA ODPOWlEDZlALNOSClA

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT

,., 2-4._0_?,?_Q2.3
(data)

za 2023-01-01

lgab:'.!,:"

\r§q\.
Spouądzono dn] a

(m ejscoWość)

KAMlLA N/AZUR
(naZW sko i mię osoby odpowiedżialne] Za prowadzenie k5iąg rachunkowych)

rl1

.:i,i
,"i §

Balda §p. z o.o.
Strzyżewo 171
6ł360 Zbąszyń

Tel. +48 68 3847 367
Fax, +48 68 3869 69{

[-l i. 1 fl,.t':l,-: _':" , _:*,ą-

Fle:es 7;r:ądu

(podpiSy żaęądu)

z o.o.

T.:rd
vrnłw.balda.pl

NlP 788-1 7-57-349, Regon 639533612, KRS 0000090109

Jf-ąii
a ',i

l ;,'

J. Podatek dochodowy 601 972,o0l 517 853.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) o,o0l 0,00
L. Zysk (strata) netto (l-J-K) 3 323 835.471 5 133 588,99
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ąIEDsp-zo-o-
66-320 TRZCIEL, Lutol 66
Nlp q{ 6.{ spoŁKA Z oGRANlczoNA oDpowlEDzlłl-Nośclł

---*--KRS',ggqffi Ęffi3ili----

BILANS na dzień 2023-01-01

AKrn^/A Nota 2023-01-01

A. AKTYWATRWAŁE 1 123 301,37 1 123 301,37

l, Wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Wańośó firmy 0,00 0,00

3. lnne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4. Zaliczki na wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00

ll. Rzeczowe aktywa trwałe ,l61301,37 161 301,37

1. Srodki trwałe ,161 301,37 16,1 301 ,37

a) grunty (w tym prawo wieczystego uzytkowania gruntu) 16 161 301,37 161 301,37

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej iwodnej 16 0,00 0,00
c) uządzenia techniczne imaszyny 16 0,00 0,00

d) środki transpońu 16 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 16 0,00 0,00
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3, zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

lll. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1, Od jednostek powiązanych o 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 9 0,00 0,00
3. Od pozostałych jednostek 9 0,00 0,00

lV. lnwestycie długoterminowe 962 000,00 962 000,00
,1 . Nieruchomości 0,00 0,00

2. Wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 962 000.00 962 000.00

a) w jednostkach powiązanych 962 000,00 962 000,00

- udziały lub akcje 1 962 000,00 962 000,00

- inne papiery wartościowe 1 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 1 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 1 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangazowanie w
kapitale 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wańościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcie 0,00 0,00

- inne papiery wańościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4, lnne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. lnne rozliczenia m iędzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 1 121 118,87 823 101,25

l. zapagY 0,00 0,00

1. |Vateriały 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

- w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5, Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00

ll. Należności krótkoterminowe 468,00 887,00

1" Nalezności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
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KAL|DA SPOŁKA Z OGRAN oDPo\^/ltrD7lAl NosclA

B|LANS na dzień 2023-01-01

SporZądZono l t JTol |VOKRY 66 dnia

@Dsp-zo-o-
66-320 TRzclEL, Lutol Mokry 66
NlP 91S12.5$129, Regon 931187874

KRs 0000212037

@Dspzo-o-
lzalrela (irnląt

Prezes Zarządu
. 24,a2,2023...,...

(data) ,,*( to^Ld^(miejscoWość)

kamila |vazur

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy o 0,00 000

- powyzej 12 miesięcy 9 0,00 0,00

b) inne o 0,00 0,00

2, Nalezności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w
knnitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy o 0,00 0,00
* powyżej 12 miesięcy o 0,00 0,00

b) inne 9 0,00 0,00

3, Nalezności od pozostałych jednostek 468,00 887,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy o 0,00 0,00

- powyzej 12 miesięcy o 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innvch tvtl lłów nl lhlicznonrawnvch

o
468.00 887,00

c) inne v 0,00 0,00

d) dochodzone na drodze sądowej 9 0,00 0,00

ll1.|nwestycie krótkoterminowe 1 120 650,87 822 214,25
'l . Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 120 650,87 822 214,25

a) w jednostkach powiązanych 150 000,00 150 000,00

- udziały lub akcje 2 0,00 0,00

- inne papiery wańościowe a 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 2 ,150 000,00 150 000,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostaĘch jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) środki pienięzne i inne aktywa pienięzne 970 650,87 672 214,25

- środki pienięzne w kasie i na rachunkach J 970 650,87 672 214,25

- inne środki pieniężne 3 0,00 0,00

- inne aktywa pienięzne 3 0,00

2. l nne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

lV, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokesowe 0,00 0,00

- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udzialy (akcie) u/asne 0,00 0,00

AKnĄ^/A RAZEM 2244 420,24 1 946 402,62

(nazw]sko m ę osoby odpovlledz alne] za prowadzen]e ksiąg rachunkowych)
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@@D
66-320 TRzclEL,

§p- z o.o.
tuto! ilołrl 6Ę<łlloł sporxn z ocnłx

KRs(OtrOdfifr§lki)

B|LANS na dzień 2023-01-01

PASYWA Nota 2023-01-01

A. KAP|TAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 22437o7,24 1945732,62
l. Kapitał (fundusz) podstawowy 4 52 000,00 52 000,00

ll. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 208020,22 208020,22

- nadwyzka wartości sprzedaży (wańości emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcii)

t

0,00 0,00

lll. Kapitał (fundusz) z aKrualizaĄi wyceny, w tym 0,00 0,00

- z tytułu aktualizac]i wańości godziwej 0,00 000
lV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym 6 16857,12,40 1 533 426,26

- twozone zgodnie z umową (statutem) spółki b 0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 6 0,00 0,00

V, Zysk (strata) z lat ubieglych 7 0,00 0,00

Vl. Zysk (strata) netto 8 297 974,62 152 286,14

Vll, Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. zoBoWlĘANlA l REZERWY NAzoBoWlĘANlA 713,00 670,00

l. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 0,00 0,00

ll. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 10 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w

kaoitale
10

0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 10 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłuznych papierów wańościowych 10 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 10 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe ,10 0,00 0,00

d) inne 10 0,00 0,00

lll,Zobowiązania krótkoterminowe 713,00 670,00

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 10 0,00 0,00

- powyzej 12 miesięcy 10 0,00 0,00

b) inne 10 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanaażowanie w kanitale 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 10 0,00 0,00

- powyzej 12 miesięcy 10 0,00 0,00

b) inne 10 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 713,00 670,00

a) kredyty ipożyczki 10 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłuznych papierów wańościowych 10 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 10 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 10 0,00 0,00

- powyzej 12 miesięcy 10 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 10 0,00 0,00
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KALlDA KA 7 nGRANlC7oNA t\lnśr:lA

B|LANS na dzień 2023-01-01

sporządzono LUToL
(m ejscoWość)

(naZW sko imię osoby odpowiedzialnej za prowadzen e ksiąg rachunkowych)

66 dnia 24.9?,2a?:3,
(data)

lzabela Gmiąt
Prezes

członkóW Zauądu)

Sp- z o.o.
66-320 TRZCIEL, Lutol Mokry 66
NlP 916.12.55-129, Regon 931,187874

KRs 0000212037

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 10
713,00 670,00

h z rodzeń 10 0,00 0,00

inne
,10 0,00 0,00

4. Fundusze 0,00 0,00

lV. Rozliczenia 0,00 0,00

1 na wańość 0,00 0,00

2. Rozliczenia UmoW 0,00 0,00

3. lnne rozliczenia 0,00 0,00

0,00 0,00

- krótkoterminowe 0,00 0,00

PASYWARAZEM 2244 420,24 1946 402,62

<lłLtDi

ułLlD§
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@D Sp. z o.o.
66-320TRzc|EL, LutolMokry

|(ft$§§frfllffiĘtki)

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT [wariant porównawczy] za 2023-01-01

Nota 2023-01-01

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00 46.07
- od iednostek powiązanych 0,00 0,00

l. Pzychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

ll. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia, zmniejszenie - wańość ujemna) 0,00 -46,o7

- w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00
lll. Koszt wytwozenia produktów na własne potzeby jednostki 11 0,00 0,00

lV. Pzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
B.Koszty działalności operacyinej 1406,71 14u,47

l. Amońyzacja 11 0,00 0,00
ll, zużvcie materiałów i energii 11 0,00 0,00
lll. Usługi obce 11 1 406,71 1 434.47

lV, Podatki i opłaty, w tym: 11 0,00 0,00

- podatek akcyzowy 11 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 11 0,00 0,00
Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym 11 0,00 0,00

- emerytalne 11 0,00 0,00
V|l. Pozostałe koszty rodzajowe 11 0,00 0,00
Vlll. Wańośc spzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C, Zysk (strata) ze sprzedał (A-B) -1 406,71 -1 480,54
D. Pozostałe przychody operacyjne 291382,30 146 702,90

|, Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12,
13 0,00 0,00

lI. Dotacje 0,00 0,00
lll, Aktualizacja wańości aktywów niefinansowych |ż 0,00 0,00
lV. lnne pzychody operacyjne 12 291 382,30 146702,90

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1 043,59
l. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13,

12 0,00 0,00
ll. Aktualizacja wańości aktywów niefinansowych 13 0,00 0,00
lll. lnne koszty operacyjne 13 0,00 1 043,59

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+}-E) 289 975,59 144178,77
G. Przyńody finansowe 8 926,03 8 901,37

l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00 0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym: 14 0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 14 0.00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 14 0,00 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 14 0,00 0,00
ll. Odsetki, w tym 14 8 926,03 8 901,37

- od jednostek powiązanych 14 0,00 0,00
lll, Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
lV" Aktualizacja wańości aktywów finansowych 0,00 0,00
V. lnne 14,

lJ 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 4,00

l. Odsetki, w tym 0,00 4,00

- dla jednostek powiązanych 4t 0,00 0,00
ll, Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 0,00 0,00

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
lll. Aktualizacja wańości aktywów finansowych 0,00 0,00
lV, lnne 15,

14 0,00 0,00
l. Zysk (strata) brutto (F+G-H) ,! 298 901,62 153 076,,t4
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KAl lnA śpnl KA 7 oGRANlc7nNA ol]Po\^/lFn7lAl NnsclA

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT za 2023-01-01

sporZądzono ., LU_Tol- M_O_KBY §_0

(m]e]scoWość)

,, 24..Q-2,2p23
(data)

dnia

lzabela Gmiąt
Kamila l,Aaztr

(naZWisko imię osoby odpowiedżialnej Za ptowadzenie k5 ąg rachUnkowych)

Prezes

członkóW ZauądU)

Sp. z o-o-
66-320 TRZCIEL, Lutol Mokry 66
NlP 916-,12-55-129, Regon 931187874

KRs 0000212037

790.00927,00J. Podatek dochodowy
0,00 0,00K, Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

297 974,62 152 286,14L. Zysk (strata) netto (l-J-K)

<ĄLrDą

ułtrD
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