
Pekabex Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

MSSF

Aktywa 31.12.2015

Aktywa trwałe  

Wartość firmy -

Wartości niematerialne -

Rzeczowe aktywa trwałe -

Nieruchomości inwestycyjne -

Inwestycje w jednostkach zależnych 25 452

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych -

Należności i pożyczki -

Pochodne instrumenty finansowe -

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe -

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 147

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 161

Aktywa trwałe 25 761

Aktywa obrotowe

Zapasy -

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną -

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

5 450

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0

Pożyczki -

Pochodne instrumenty finansowe -

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 817

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

-

Aktywa obrotowe 6 285

Aktywa razem 32 046



Pekabex Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU (CIĄG DALSZY)

MSSF

Pasywa 31.12.2015

Kapitał własny

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:

Kapitał podstawowy 100

Akcje własne (-) -

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

-

Pozostałe kapitały 998

Zyski zatrzymane: (688)

- zysk (strata) z lat ubiegłych (10)

- zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej

(678)

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

410

Udziały niedające kontroli -

Kapitał własny 410

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 21 005

Leasing finansowy -

Pochodne instrumenty finansowe -

Pozostałe zobowiązania -

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

-

Pozostałe rezerwy długoterminowe -

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -

Zobowiązania długoterminowe 21 005

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

674

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 957

Leasing finansowy -

Pochodne instrumenty finansowe -

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

-

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

-

Zobowiązania krótkoterminowe 10 631

Zobowiązania razem 31 636

Pasywa razem 32 046



Pekabex Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SPRAWZODANIE Z WYNIKU ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2015 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY)

MSSF

od 01.01 do 
31.12.2015

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 6 883

Przychody ze sprzedaży produktów -

Przychody ze sprzedaży usług 6 883

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -

Koszt własny sprzedaży 6 615

Koszt sprzedanych produktów -

Koszt sprzedanych usług 6 615

Koszt sprzedanych towarów i materiałów -

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 268

Koszty sprzedaży -

Koszty ogólnego zarządu 73

Pozostałe przychody operacyjne 0

Pozostałe koszty operacyjne 70

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) -

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 125

Przychody finansowe 20

Koszty finansowe 982

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-)

-

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (837)

Podatek dochodowy (159)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (678)

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -

Zysk (strata) netto (678)

Zysk (strata) netto przypadający:

- akcjonariuszom podmiotu dominującego (678)

- podmiotom niekontrolującym


