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BILANS - AKTYWA na dzień 31.'12,2}18r.

Lp. Wyszczególnienie
stan w zł na koniec roku obrotowego

3'l-'l2-2o1ar- 31.12.2o17r,

1 2 3 4

A: tktywa trwal€ łl§ 466 7§9;3l 48:r:58:7§S:§l

li Vańo§ciniemare:ij-i piCwns t|V.:,,:?7§,1l 3 §§G,7,I

1 bszty zakończonych prac roeojowych

2. /Vańość firmy

nne wańości niematefialne i prawne 17 275,1( 3 505,7(

4 zaliczki na Wańości niematerialne i prawne

lł; Ęeezówe aktyrva:b*ae 41:7524$ał 43 3§§ 47§§|

1 jrodki tMałe 41 752 444,2i 43 355 475,6t

a) ]runty (W tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7145846,81 7 151 799,6

b) )udynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i Wodnej 34 477 414,5 36 051 355,9

c) ]rządzenia techniczn€ i maszyny 1 04 01 9.7t 121 350,9(

d) irodki transpońu

e) nne śfodki tMałe 25 163.0( 30 969,0t

2 jrodki tMałe W budowio

zaliczki na środki tMałe w budowie

lll. _,łiliłnosci gq,tęrĘin"_ońe 0i iil0-0l
l )d jednostek powiązanych

2 ]d pozostałych jednostek, W których jednostka posiada zaangażowanie W kapitale

)d pozostałvch iednostek

lV; ńwesti* otugo'teńiłą*! 2:.50o,& r!@;0!
,lieruchomości

2. Nańości niematerialne l prawne

)ługoterminowe aktywa finansowe 2 500,0( 2 500,0(

a) v jednostkach powiązanych 0,0( 0,0(

ldziały lub akcje

nne papiery Wartościowe

ldzielone pożyczki

nne długoterminowe aktywa finansowe

b) v pozostalych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie W kapitale 0,0( 0,0(

]działy lub akcje

nne papiery Wańościowe

Jdzielone pożyczki

nne długoterminowe aktywa fjnansowe

c) V pozostałych Jednostkach 2 500.0( 2 500.0(

ldziały lub akcje 2 500.0l 2 500.0(

nne papiery Wańościowe

tdzielone pożyczki

nne d|ugoterminowe aktywa finansowe

4, nne inwestycJe długoterminowe

V: )!u9otórhinowć,' lczeńli nrłłczńkresow.i- {,99ł]54§i9r § 39l 27t",9i

\ktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 773,9l 14 298,3,

2 nne rozliczenia międzyokresowe, W tym 4 682 776,0i 5 382 975.9l

- rozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn 4682776,oi 5 382 975.9l

B: \ktsila obióto!ł; 27 7s6 307i§i 2.tg2łt§4,2i

l, aapasy 0.tx 0;0l

r'laterialy 0,0(

2 )ołprodukty i produkty W toku

3 )rodukty gotowe

Ą owary

aaliczki na dostawy i usługi

lll ua iinłści.tat*oteńinoc§] 9 922_24;5_i ,il§łłłĘ§;ól
,lależności od jednostek powiązanych 0,0( 0,0(

a) tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,0( 0,0(



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" w Radomiu

Lp. Wyszczególnieni6
stan W zł na koniec roku obrotowego

31.12.201aL 31.12,2017r.

1 2 3 4

jo 12 miesięcy

)owyżej 12 miesięcy

b) nne

a Należności od pozostałych jednostek, W których jednostka posiada zaangażowanie W kapitale 0,0( 0,0l

a) z tlułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,0( 0,0(

jo 12 miesięcy

)owyżej 12 miesięcy

b) lnne

\,laleźności od pozoslałych jednostek 9 992 224,51 10 183 489 8,

a) l tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 547,41 7 5a2 5-,

lo 12 miesięcy 5 547.41 7 582,5,

)owyżej 12 miesięcy

b) z tytułu medióW za lokale mieszkalne

c) )d osób uprawnionych 9 928 123.11 10 099 068,2

z tytułu lokali mieszkalnych 9 716 110,31, 9 91 1 150,3,

! tytułu lokali użytkowych 212 012,7| 187 917,9a

d)
z tytułu podatkóW, dotacji, ceł, ubezpieczeń społeanych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publięnoprawnych 0,0( 16 545.0(

e) nne 58 554,0( 60 294,0l

f) Jochodzone na drodze sądowej

lll. nw§§lycia kró_tkotsrminowo ,17§94Ęiś
:il4]og1 {r0igi

1 <rótkoterminowe aktywa fi nansowe 17 006277,9a ,14 003 730,9(

a) v jednostkach powiązanych 0.0( 0,0(

]działy lub akcje

nne papiery wańościowe

ldzielone pożyźki

nne krótkoterminowe akt}va finansowe

b) V pozostałych iednostkach 0,0( 0,0(

]działy lUb akc.ie

nne papiery Wańościowe

Jdzielone pożyczki

nne królkoterminowe aktywa finansowe

c) irodki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 006277,9a 14 003 730,9(

irodki pieniężne W kasie i na rachunkach 17 006277,91 8991 12a,2

nn€ środki pieniężne 5 012602,7|

nne aktywa pieniężne

2 nne jnwestycje krótkoterminowe 88 200,0( 88 200.0(

lVj Qótkotirńin9we różiićzenia iędi|okióso*e 67s.§6§,4l 649.?33,4i

!iedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (ujemny wynik na GzM) 38 713,1 19 62a 4

2 lozliczenie funduszu remontowego - saldo Wn 617 165,9l 601 936,5l

3 )ozostałe rozliczenia mrędzyokresowe 23 7a6,2| 27 66a 4,

C; !łai*no]iiptł ńż_:łundu§z podśtar.óW 0;0!

D; Jdżiały:{akóle):iłłaśiie

\klyłva razem Vą23313ł:,;? !7.3 §83 !l{}9,9'

Podpis osoby którą powiezono

ie ksiąg rachunkowych

tA.o).rf,|qJ

lmiona i nazwiska oraz

i§iĘGswry
7ń§ąnĄ§tI
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,'rur.i"iiri., i3 3 j5 7a ;3 BILANS - PASYWA na dzień 31.12.2o18r.

ij{
Lp. Wyszczególnienie

stan W zł na koniec roku obrotowego

31.'l2.2o1ar, 31]l2.2o17r.

1 2 3 4

A. :undusl lYla§ny 50 00§ 252,8l 5051.8j,,J§0,6l

l. ;undu§z pód§lawbllr} 33_:a0l,i:34,7 Eł 9E§ 186,4|

1 undusz udżiałowy 568 928,8( 577 406,6,

2 rundusz wkładóW m jeszkaniowych
1 395 319,8, 1 593 809,1,

:undusz WkładóW budoWlanych 31 636 886,1( 32a14 970.7

4. nny

lli rundusz źąsobol^i' 1d427 6ł9:11 t4lei051§
ladwyżka wańości sprzedaźy (Wańości emisyjnej) nad Wartością nominalną udziałóW (akcji)

1 :undUsz zasobowy 5 836 553,7i 5 439 959,1(

2 'undusz zasobóW mieszkaniowych 8 591 055.4l 8797 092.41

'llt; lundusz z aktualizCaji ńceny, w tym:

tytułu aktualizacji Wartości godziwe,i

IVl lozostaJę funduśża.rezęrwo*€; wtyń:

worzone zgodnie ze statutem jednostki

]a udziały (akcje) Wlasne

v: ly§k (§tiata} z lai:u§cółych 1 292s2z6!
Vl: iysł (stlata),nelto 1 98o:508i9l

V.ll; )dpisv z z!śku netto rł ciągu ro*u,Ónrot go (#ioi*oŚc ujońńal
B- :obowiązilia i reżeńł} ńa zobowiąania ue23:,88/';3, 23 167 24s,21

|. łezer{y:na zoboitiązania §06'873,3( 9_11o7gi$_.it

lezeMa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2- iezeMa na śWiadczenia emerytalne i podobne 806 873.3( 911 070,8,1

jługoterminowa
395 862.9; 524 677 1|

lrótkoterminowa Ą11 01 0,3i 386 393,6i

3 )ozostałe rezeMy 0,0( 0,0(

lługoterminowe

fótkot€rminowe

lll aobó]iliąłąńja diugglelry| ńowę 7,13{ 4§§,3{ 7:7_52Ą35,,u

/Vobec jednostek powiązanych

2. /Vobec pozostałych jednostek, W których jednostka posiada zaangażowanie W kapitale

łobec pozostałych jednostek 7 134 459,3< 7 752,135,1ż

a) (edyty i pożyczki 7 134 459,3( 7 752 135,1

b) tytułu emisji dlużnych papierów Wańościowych

c) nne zobowiązania finansowe

d) Iobowiązania wekslowe

e) nne

lll. :obowiążania krótkotelrninowś
,;|.$ 389:n07;J ł{ 499 103;9.(

1 10bowiązania wobec jednostek powiązanych 0,0( 0,0(

a) tytułu dostaw i usłUg, o okresie wymagalności: 0,0( 0.0(
jo 12 miesięcy

)owyżej ,12 miesięcy

b) nne

2.
:obowiązania Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie W
iapitaIe 0,0( 0,0(

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

lo 12 miesięcy

)owyżej 12 miesięcy

b) 1ne

:obowiązania wobec pozostałych jednostek 8 869 886,3s 8 489 657,67

a) iredyty i pożyczki 6,17 165,9t 601 936,5f

b) z tytułu emisji dłużnych papieróW wańościowych

c) nne zobowiążania finansowe

d) tytułu dostaw i usług, o okresie Wymagalności 3 274 622,0! 3110025,0(

'o 
12 miesięcy 2 723 647 ,oz 2 538 694,4(

S połclzieln ia lM ie szk?Ło,y,
o. Ę'-B S§§ą€3 e§ fi F"
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Lp. Wyszczególnienie
stan W zł na koniec roku obrotowego

31.12-2o1ar- 31,12.2017r,

I 2 3 4

)owyżej 12 miesięcy 550 975,0, 57,1 330,6(

e) tytułu dostaw mediów za lokale mieszkalne 3 412 607 ,8l 3 429 482,8,

f) Vobec osób uprawnionych 74,1788,6( 818 933.3l

tytułu lokali mieszkalnych 723 607,9, 799 956,1t

tytułu lokali użytkowych 18 180,6( 18 977 ,1ź

s) tlułu erotu WkładóW 5a1 24o.q 291 042,3

h) z tytułu Wniesionych wkładóW (mieszkaniowych i budowlanych)

allczki otrzymane na dostawy i usługi

j} lobowiązania Wekslowe

k)
l tytułu podatkóW, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułóW
)ubIicznoprawnych 218 7a5,5( 226 475,7,,

l) ] tytułu Wynagrodzeń

m) nne 23 675 5( 11 761,al

4 :Undusze specjalne 4 519 42o.7i 3 o09 446,2i

a) aakładowy Fundusz ŚWiadczeń socjalnych 86 079,3,

b) :undusz Remontowy 4 433 341,3ś 2917 120,8!

lV] lożli.źanił Ńedżyolq,esdŃr' 2 893.ą14;5( ,3.,3§{9§9,3l
Jjemna Wańość firmy

2. nne rozliczenia międzyokresowe 88 200.0( 88 200,0(

lługoterminowe

irótkoterminowe

,ladwyżka z eksploatacji i utuymania nieruchomości (dodatni wynik GZM) 2 805 044,6( 2 916 739,3{

7ą233jc1,2a łl73:68.3:409,91

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" w Radomiu

lmiona i nazwiska oraz podpi§y ZarząduPodpis osoby której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ą* , ! t.Ob. ł§B ł
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§&oeąrios



Soołdzielnia Mieszkantowa; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" w Radomiu

-:_-ŁJ§-frffi6lH\fi H ffi"
ur."iVGcqowa 19, 2e,-Ę11 Radorn
"' t"i.tuńiru|a 48 385 74 00 do 02

iui.liu* sekretari*A€t&frse7Śń&xow lSTRAT (wariant porównawczy)za okres 01,o1,2o,18 -31.12.2018r,
NlP 796-000,74,53

LP. Wyszczególnienie
kwota w zł za rok:

2018 2017

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w Ęm: 4r ffi2 388;13 41204 434r2a

- od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedazy 40 934 664,68 4l l73 654,40

l) przychody z opłat nieruchomośct 39 262,761"7,7 39 5l0 978,79

b) przychody z działalności gospodarczej I671902,91 I 662 675,61

tI.
Zmiana stanu produktów (zlviększenie-wartość dodatnia
zmniej szenie-wartość ui emna)

97 723"45 30 350,72

II1 Koszt w}tworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 429.08

B KoszĘ dzialalności operacyjnej 40 373 644,06 39 714 180,25

I AmoĄzacja 58 979,2l 94 55,7.80

II ałjrycie materiałów i energii 20 90,7 
,760,0l

20 688 478,59

III Jsługi obce 5 324 106.4ż 4 6,74 913.34

IV )odatkiiopłaty,wtym: 3 016113.13 3 039 26 1,1 3

- podatek akcyzow1

Wynagrodzenia 3 687 469,4 l 3 648 128,61

V] Jbezpieczenia społeczne i inne świadczenia a Ęm: ]34 0,10,48 753 302,38

- emeryta|ne

V]l )ozostałe koSzty rodzajowe 6 644 525,40 6 8l5 538,34

VIII Wartośc sprzedanych towarów i materiałów

n Razem koszty rodzajowe, z tego: 40 373 644,06 39 7l4 180,25

t) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 39 329 381.3ż 38 667 007;l7

) z eksploatacji - działalność gospodarcza l044 262.^14 l 047 172,48

C, tysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 658 7ł.1,07 r 490 253,95

Wynik na eksploatacji i utrzymania nieruchomości (A I a
,tXa) 6ó 6l9,55 843 971,02

łynik na dzialalności gospodarczcj (A I b- IX b) 627 640,17 615 503.13

D. )ozostale przychody operacyjne 2 433 900.27 | 927 827,01

I aysk z tytułu rozchodu niefinansowych akĘwów trwaĘch

Il )otacje

lil \ktualtzacja wartości aktyrvów niofi nansowych

Iv lnne przychody operacyjne 2 433 900.27 I 92l 8ż7,0l

E )ozostale koszĘ operacyjne 1 689 089,63 l756 672,74

jtrata z tytułu rozchodu niefinansowych ak§łvów trwaĘch

II. \ktualizacja wartości akĘrvów niefinansowych

lII. nne koszĘ operacyjne l 689 089,63 I,756 672"l4

F Zysk /strata/z dziłlalności operacyj nej/C+D-E/ I 403 55,1.7l l 655 408,22

G. Przychody finansowe l 041 965.55 1 360 l88;53

Dylvidendy i udziały w zyskach. w tym:

l) od jednostek powiązanych , w tym:

- w których jednostka posiada zaangazowanie w kapotale

l) od jednostek pozostałych,W tym



Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" w Radomiu

LP. Wyszczególnienie
kwota w zł za rok:

20l8 2011

- w których jednostka posiada zaangżowanie w kapitale

)dsetki, w tym: 865 764,4l 1 164 5,79,68

- od |ednostek powiązanych

III lysk z tlułu rozchodu ak§wów finansowych, w Ęm:
- od jednostek powiązanych

IV \ktualizacja wartości ak§lvów finansowych

nn€ 176 20],,1,Ą l 95 608,85

H KoszĘ finansowe 34x 921.,41 7a7 %8,21,

I )dsetki, w tym: 35 1,87 l24,16

- dla jednostek powiązanych

II ltrata z §rtułu rozchodu akĘwów finansowych, w tym:

- w.jednostkach powiązanych

III Ąktualizacja wartości aktywów fi nansowych

IV nne 340 569,54 70,7 814,05

\adwyżka przychodów nad kosztami netto za rok ubiegły (+) ż,916 739,38 2 l80 30ó,29

J \adwyżka kosztów nad przychodami netto za rok ubiegly(_) 19 6ż8,4l 70 x05,34

K Lysk (strata) brutto (F+G-H+I-J) 5 001,709,82 4 417 259,49

L Podatek dochodowy 252 345,00 224 763,00

M
Pozostale obowiązkowe zmniejszenia zyks/aktywa z tytulu
rrlrneznnoon nndłf lłn/zwio|uczenił cf rąłv\ 2 524,44 ż 462,83

\adwyzka przychodów nad kosztami netto roku bieżacego() 2 805 044,60 2 91ó 739,38

o
\adwyżka kosztow nad przychodami netto roku bieżącego
.+)

38 713,18 19 6ż8,41

tysk (strata) netto (K-I_M_N+O) l 980 508,96 l ż92 922,69

Imiona i nazwiska oraz podp\sy Zarządu
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

eądoo I J.i.Oj.Jcl{l

\̂\
\l/
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\
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SPÓldzielniaMieszkaniowa"Ustrone"wRadomiu
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J;!Ę:*"T-";l':' 'U 
385 74 o."","*,""'" 

zmian w funduszu własnym społdzielni Mieszkaniowej ,,ustronie,,

za okres 01.01.2018 -31.12.2018r.

Wyszczególnienie
kwota na koniec roku

Rok bieżący Rok ubiegły

Gpitał (fundusz) własny 50 5,t6 160,68 51 629 29iE,17
(orekty błędóW podstawowych

la
(apitał (fundusz) wła§ny na początek okresu(Bo), po
<orektach 50 516 ,l60,68 51,,,629 290,17

,| Gpitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 34 986 186,46 36 452 248,35

1,,| Zm iany kapitału(f unduszu) podstawowego - ,| 385 051,72 1 466 061,89
a ruiększenie ( z tytułu) 15 920,86 173 486,19

lvpłacone udziały 1 668,00

rrzeksięgowania wkładu na nowego lokatora

rrzeks. pomiędzy funduszami 15 920,86 175154,19
b :mniejszenie (z tytułu) znak 1 400 972,58 1 292 575,70

łvrot udziałów/wyksięgowanie udziałów do rozliczenial 8 477,81 21 016,29

tyodrębn ien ie własności lokali mieszklanych i użytkowych 301 693,91 170 59,1"l4

Jmorzen ie wkładów budowlanych i mieszkan iowych ,l 090 800,86 1 100 497,26

lrzeksięgowanie wkladu na nowego lokatora

<orekta działki w użytk.wieczystym 471,01

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 33 60.1. 134,74 34 986 186,46

2.
Nalezne wpla[y na kaplEll poost€lwowy na początek
okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

a. zwiększenie ( z tytułu)

b zmniejszenie (z tylułu) znak -

2.2
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
okresu

3. Jdziały (akcje) własne na poczatek okresu
a zwiekszenie

b :mniejszenie (znak -)

3.1 Jdziały (akcje) własne na koniec okresu
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 14 237 051,53 13 442 549,89

4.,| Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego 190 557,63 :794 501;64
a. zwiększenie ( z tytułu) 380 673,76 995 519,57

^/plsowe
4 380,99

lnne

przeksięgowanie nadwyzki bilansowej i inne 396 594,62 815 984,39

przeks. pomiędzy funduszami 1 5 920,86 175154,,19

b. zmniejszenie (z tytułu) znak - 190 116,13 20,1 017,93
ivyodrębnienie 19 948,80 200,11

umorzenie zasobów mieszkaniowych 165 23,t ,04 172 575,82
ryksięgowanie wkładów do rozliczenia

inne, likwidacja środków trwałych 4 936,29
korekta działki w użytk.wieczystym 28 242,00

4,2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 14 427 609,,16 14 237 051,53

5. ^apltał 
(|unousz, z aktuallzacjl wyceny na poczatek

okresu
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a. zwiększenie ( z tytułu)

b. zmniejszenie (z tytułu) znak -



Wyszczególnienie
kwota na koniec roku

Rok bieżący Rok ubiegły

Zbycia srodkóW trwałych (znak -)

5.2.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
okresu

b.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na poczatek
okresu

6.1
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy}
rezenłowych

a łłiększenie ( z tytułu)

b zmniejszenie (z tytułu) znak -

6.2
lozostale kapltaly (Tunousze) rezerwowe na l(oniec
rkresu

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na poczatek okresu ,l292922,69 1 734491,93
7.1 Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu ,l292922,69 1 734 491,93

<orekty błędów podstawowych

7.2 Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu, po korektach

a zwiększenie (z tytułu)

]odziału zysku z lat ubiegłych

b zmniejszenie (z tytułu) znak - podział zysku 1 292 922,69 ,l 734 491,93
zasilenie funduszu remontowego 896 328,07 774,102,17
zasilenie funduszu zasobowego 396 594,62 815 984,39
zasilenie działaIność społeczno-kulturana 144 405,37

7.3 Zyskzlat ubiegłych na koniec okresu

7,4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

korekty błędów podstawowych

7.5
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach

a. zwiększenie ( z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

lnne

b. zmniejszenie z tytułu pokrycia zyskiem

7,6, Strata z lat ubiegĘch na koniec okresu
7,7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. /Vynik netto 1 980 508,96 17:92922,69
a. Zysk netto 1 980 508,96 1 292 922,69
b, strata netto znak

c, )dpisy z zysku
(apitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) §0 009 252,86 50 516 160,68

lll
(apitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu
)roponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 009 252,86 50 516 160,68

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" w Radomlu
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Wyszczególnienie
kwota w zł za rok

2018r. 2O17r.

Ą. PrzepĘwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

l. Zysk (strata) netto 1 980 508,96 1292922,69
ll. Korekty razem 1:,676,812,55 3 047 561,63
1 Ąmońyzacja 58 979,21 94 557,80

Zyski (straty) z tytułu róznic kursowch
J. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestvcvinei
zmiana stanu rezerw -104197,51 -8 811,27
Zmiana stanu zapasów 0,00 -527,67
zmiana stanu należności ,l91 265,33 384 835,26
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów 1 874 973,82 1 492 417,25

). zmiana stanu rozliczeń międzvokresowvch 549 074,65 ,l 945 692,05
10. lnne korekty -893 282,95 -860 601,79

l ll, Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjńej {l+/-ll) 3,657 321,81 434a,484,32

B. PrzepĘwy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej

l, rVpływy

1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych orazzeczowch
aktywów trwałych

2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wańości niematerialne i

)rawne
ą Z aktywów finansowych, w tym:

a) ł jednostkach powiązanych

b) ł pozostałych iednostkach
zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziaĘ w zvskach
spłata udzielonych pozyczek dłuooterminowvch
odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych
lnne wpływy inwestvcvine

ll. Wydatki 52328,16 40;924,58

1
Nabycie wańości niemateria|nych i prawnych oraz zeczowych
aktywów tnruałych 52328,16 40 924,58

lnwestycje w nieruchomości oraz wańości niematerialne i

orawne
3, Na aktywa finansowe, w tvm:

) r jednostkach powiązanych

) ł pozostałych iednostkach
nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe
lnne wydatki inwestycyjne

ll. PrzepĘwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1-1l) -52328,,16 -40 924,58

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

tVpływy

1
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kaoitałowrlch oraz doołat do kaoitału
Kredyty i pożyczki

]. Emisja dłużnych papierów wańościowych
lnne wpływy finansowe

l. Wydatki -602,146,38 -2 g24 075.16
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na lzecz właścicieli

3
lnne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału
zysku
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Spłaty kredytów i pozvczek -602 446 38 -2 924 075,16
)_ /y'ykup dłużnych papierów wańościowych
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7, Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8 )dsetki
9. nne wvdatki finansowe

lll. PrzepĘwy pieniężne netto z działalności finansowej (1-1l) -602,t46,38 -2924 075,1.6

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.lll+/-B.||l+/-C.lIl) 3 002 546;97 1 375 484.58

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tyml

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róznic kursowych

F. srodki pieniężne na początek okresu 14 091 930,96 12716 446,38
G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D). w tvm: 17 o94 477,93 l4 09l 930,96

r ooraniczonei możliwości dvsoonowania

lmiona i nazwiska oraz podpisy Zarządu

(ań..52 us.z ustawy o rach.)Podpis osoby które,i powieżono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

3od"ł , ł1.0b Jslłl

Skłczylas


