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!,nv_ąlg ,,!,_8_.J_8_,0_q_g_i_O_i

,....... .. . -6- 18,9,1!
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..?_9 _4,1_2_ i_0_9,9l

0,0c
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1, Koszty zakończonych prac rozwojowych

2 821,4( l, KaDital (fundusz} oodstawow 23 442 500,0(
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41 784,00Y,,,....,,.,l-<ePi!.a_!,1fYlg99,ł),,ł._a_|!9_a_li-z99j j,.wyg.e,.!y._.

Vl. Pożostałe kaoilałv /fundtls7e'\ iP7FMóW
41 784,0(

1. Środki tMrłe 18 763 148.9i 18 443 115,21 Vll. zYsk (strata) z lat ubieqłvch -ó:i:ź |'4e',1ż _8óC ź5i,§i;
grunty (W tym prawo użytkowania

...,.,,,.wię_c-_zy,§!9.9.-o",st9.ł111).,.,.,,,.,,..........-... 1 397 552,4( 1 395 487,0l
Vlll, Zysk (strata) netto

-221 088.84 330 048,62
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i

17 356 197,7( 11 _qqg._6__8_1,9!

7 943,6ż
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óopiśi ż żiśłJ ffiiió vr;ń;]oku
.,..... , ..9pJotgwego (Wielkość ujemna) 0,0c 0.00

użądzenia techniczne i maszyny

9 398,6l
B. Zobowiązania

ł9.q,o_p!ązania

i rezerwy na

_2_._qr ]9§,l9
238 480.,l0

2 781 907,98

inne środki tMałe
0,0( 0,0(

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

2. Srodka tMałe W budowie
5 645,07 1 36s 225,7t

2, Rezerua na śWiadczenia emerytalne i, podobne 0,00 0,0c
zaliczki na środkl tMałe w budowie dłuqoterminowa
N,ąl9in999i.q!y 99śr§, l l1_o. }.{9.... _0.,q9 -g,,_0,! - krótkoterminowa

238 4B0.10
0,0c ..,,.........,,.,.,.,-g,,9§

5 489,64
długoterminowe

_5_.1_8",9,9j - krótkoterminowe
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1 191 894.8c.p]..,,,,.,.,w,P9a_o_§!a_!y§!:!i_e__d..[99!.|1e9!, 5 489.6! 5 489 6l ,1, Wobec iednoslek powiazanvch 170 31 1 ,3§
udziały lub akcie

5 489,6.4 5 489,64
z tytułu dostaw i usług, o okresie
-!ryj!!.ą9.ąl!!9ś€j; 0,00 00c
do 12 0,00 0,{JL

,....,.. .innę,gluiiięińnŃę "ę.rtn"g.ln_ąns, lnne inweslvcie dłuqoterminowe
. Długoterminowerozlicz€nia

-1.?.jnię§tę.9J.. 0,00 ,,...,......,.....,,.,.......9,9!
1 4o1 aóA ar

-o,łji
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1 706 ,|60,3 -i j3C ióii,sć
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a) kredyty i poźyczki

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku O) z tńułu eńiśjidlur;ńń p;pió;ów
,,,,,,,,,,...,,ry?"r:!g§9!9wygh

)!3 .|]] !ę gi.y9|I9.§9w9, 
., 28,9(

-0.9-Qlc) inne zobowiazania finańsówe
AKIywa

6 446 341,7i
,"5_.39?3_5_.9_,_3_.0_

,,.....,. .,,,9,,1-9.,q.9_9-

ld) z tytułu dostaw i uslug, o okresie
l wvmaoalności: 1 645 717 ,87 083 343 9€

.|.,..... -. -., -,11p3.9.y..,.., -....,........... 1 96 1 52,8
l,_......,,..,9s,].?. jn!fflę.gJ. i,óiili7,n;ż 1 083 343,9€

|2. PółprodukĘ i produktv W toku
l3. Produktv ooiowe
|"]-""--,a-"-"-,","-x-

l9 . ....a.criczr1g!Ęy,mą!e 4a dóŚiawy 0,00
.., ,,....,,.,,,q,9!|r; zooowiązaniawóiŚlówó

owary ls) rŃinńód;iiów;óilffipiililii'ilitii
l ............, §,Fj?-qg_e_ł 59 879,94 48 457,3a

.......,.....1_9._6_.1._5_?,9:l

........_q._6,9__9_.i.5_!i.9

.................._5_.9?!.9]
5 521,31

l!),.,,,,,,,,ł,!yl9i9..yryną..s.rod!qó 0,00 00c
lll. Naleznosclkrotkoterminow€
|,1, l! ą!ęł.,lg§_cL 99,]ę__d l9§!ę,Ę, p_9y{i er, ęny,c,,|, ..,,,
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3 9E7 395,3( ll). lll_e_ ...,.,,........,.9q?,-q9

.....,....9_q.#Łq9
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1 39€
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,...,.,,,........p._?.99_§jł§
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.P_o.]yJ3P.i..!.?'ni9§ig_c.y_....
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2, lnnerozliczeniamiędzyokresowe 86 428,57 , ,,, ,, ii. ji§;gr

.. .._1_9_19,9,,9]

. , ....?l..9:99,?q:

lb) jnn(
_0,,9! ;,,..,,...,_q]gg.0_19t[!i{]_o,ylę....

, "*- 5i 5ó5,ó5
I 
Z,,,,,,,,,,,l!ą|ę4,199_c],99,pqł_o__s_!ą!y,,ę!_ted!p
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"q _q7?_ ł9.9_;§9

--.,,.....-..P9WJ.l_el,]-4..Ttę.9!ę9y...................b) z tfutu pooaiioń,'oó'iacji:'cel'iii;i;żóil#óń
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_2.._6_9._3_..1.7_4_|1

1.!1.,-4,: 278 843,94

!nn_ejlllyll.e.Pi_e_nię_łn9..,,.....,.,................,,.. 0,0( oo(
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UCHWAŁA Nr 9/2015

Zvly czajnego Zgromadzenia Wspólników
Nyskiego ZarząduNieruchomości Spółka z o. o. w Nysie

z dnia 11.06.2015 r.

w sprawie: pokrycia straty zarok20l4.

Na podstawię art. 23I § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek
handlowych (Dz.U.nr 94 po. 1037 z poźn. zm.) oraz § 17 ust.2 pkt 3 Aktu
ZałoĘ ciel skie go Sp ółki, Zgr omadzenie Wsp ólników po stanawia :

§1
Stratę w wysokości 330.048,62 zł (słownie: trzystatrzydzieści tysięcy cńęrdzieści
osiem ńoĘch621100) pokryć zprryszĘch zysków.

§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

:Zwyczajnego

Wspólników


