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Zakład Gospodarki Koń!Ullalnc|
lv OsŁr0$t MHzolvle(k(i §p. ż !l c-

07 300 0shóW lviaź, Ul, B fiUsa 66

tei zó 6łs l3 0l, lel./tax ?9 64b /3 0l RACHUNEK PRZEPŁ}'\łóW elcnl4żNvcH
NlP 759J+7 20. RĘoon 5h07,3367q

zr okres od l stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
METODA POŚXEDNU

,zmima st@u należności i ro§żczeń

i ime ĘTłatv na rre.ż właścicieli

IĘGoWA
^lEffiz"^RzĘ)v

irzkowski

Ikor.kty o oozYcie (1-10)

llI

r,Zyski i straty ż ńfuic kusołYch
,, otTz}Tan€ i apłacone l 11 273.6',

l,Zysk ( stmta) ż działalności inwestycyinći -32 39,

I58 485

',Zmiea 
Ńanu zapasów 4ra

_l4 53(
3.Zmiana st u mbowiąait kótkotęminowych 984

-599 5ólu rozliczeń niędżyokesołych -l
ty - śrcdki trłałć otzymu. f,i€odpłttnie

iRoDKl PIEN| ĘżNE NTtTo z DZIALALNóCI oPERAcYJNf,J 36 952,66 2 586 ll9.4l
B

I 
rez r r t l wl ś ro o xów PIENI Ęż N y c H Z DZ uLA L NaśO I 

^ 

rlTsTy C yt N E J
31544,71
34 544_72

w n;€ruchoności oraż wart. ni€mat,; p€Me

b/ w pożostałych iędnostkach
_ Zbyci€ akt}tów finansoł}cb
- d}Nidćndy i udziary w rysl€ch
- spłata udzielonych pozycżek dfu goterminolych

h

t. Ime spły*Y inw€stycyjne

lI l 7ś8 r żl _aa

tII

Nabycie rżeczołYch ałłNów trwŃch l5 390 08]
orź wań, nięmat.i pFM

a,/ wje<lnośtkach powiąaych

- udżielone połczki długot€minowe

Ime łydatki inwestycyjńe

śRoDKl PtEN|EżNE NETTo DzIALALNoścI INłE§TYCYJNEJ -l5 355 536.9l _l 7s2 s63.9s

7

ll
l,Nabyci€ udżiałów (akcji) włsnych

657 273.6,,

Ime, niż ł}"łaty na lzecz właścicieli, łydatki z §,tufu

> ł}Tłaiy nagród z zysku r/4 eh]e ? ,Lłar+ą zus)

540 5,1

5,Z t},tułu imych zobowiązń finmsowych
zobowiązo z t}tułu leasin8u 6n sowe8o

l34 ó03,6t l 17 273.6i

IIl ;noDKPrENIEżN,ENETToDztALALNoścI FtNANsowEJ 14 478 045.8ł -341 037.54
D ztfian! statru śiodków Dien.netto ( A III+B IIl+c Illl _a4o $a_4l

E Środłi pi.Diężne n. r.0l. l253 óó0.8: 161 142,9{

4l3l
- o o8fuiczon€j ńoźiwości dysPonowmia 23,

ó 5l'

Data: l0-03-2016



r,akfł(l Gos!,odarki Korrrun4lnel
lv O9tITw Mazowieckei §p. z oo.

ł]7-300 ostróW Maz. ul. B. PIUSa 66

ici.29 §45 73 0'!, iel./fax 2s 645 73 02

NIP 759-1475-720, Begon 550733679 BlLANs
§porz{dzony na dzień 3l grudnir 2015 r.

SPORZĄDZIŁ ZARZĄD
PREZES

20l5 2014 20l5 2al4
A. AKTYWA TRWALE 50 368 345.1l 3'| 50l l34.1il A. KAPrTAŁ (FUNDU§Z) wŁAsNY 33 0ż7 232,33 33 073 0l0.20

I WARTOSCI NIEMATPJALNE I PMWNE 0.00 0.00 l KAPITAI, (f UNDUsz) PoDsTAwowY 33 070 000.00 33 070 000.00
l, Kośny akońcrcnyó prac ro ojowych II NALEŻNE W?ŁATY NA KAIITAL PODSTAWOWY
2 waność ffmL
3 tnne vaności ńi@ateialn. i praMe III UDZIALY (A(CJE) wLAsNE (siglkośa ujm)
4 za]iuki u wańoti niemaleńdne i nnwne lv LAPITAŁ (FlNDUsz) zAPAsowY 3 0l0,20

II RżEczowE Al(Ty|VA TRwAl-E 49 700 88ó 16 37 a51 922.35 v, XAPITAŁ (FLNDUSZ) z AKTUALźACJI wYcEl\Y
31 29ż a20,91 M PozosTAŁE x]{llTAłY (FllNDUszE) RlzERwowE

a) 8funty (y tym prawo Uz}lkowania Wimzystego grunlu) 1 2]]] 393,0c vl zYsK (STMTA) z LAT UBlEoLYcH ,6l3 394,33
b) budynkj, lokal€ i obieky inłni€rii lądowej i vodnej 29 828 ?85.22 \.l zYsK (STMTA) NETTo -45 771.a7 6ló 404.53
c) urządz.nia l@hnicm€ i maszyny 2 554 l23,5l lxoDPlsY żzYsKU NETTo W clAGU Ro(U oBRoTowEGo

l 8]9 254.20 B. ZOBOWIĄZANIA I REZI]RWY NA ZOBOWĘZAN 22 a77 930,06 9 285 v9.98
211922.a5 .l] 309.3a I REŻERWY NA ZOBOMĄZANIA l 907 233,00 | 729591,91

2, sfudki trB€ł€ w budowi. l2 403 065.I9 2152a52,12 l RąeMa z iytufu poda*U odroeon€go 4ó0 ó65.00 348 ó35.
3 ż,]iuk] M środki t de w budowie 2 RłeMa n5 świadu9nia @e.ialne i podobóe l 24l 070.00 l 205 ] 17.00

Ilt NALŻNOŚCI DŁUOOTERMINOWE 0.00 0, l 057 825.00 l 023 881.00
l od j€dnośek pDwiążmych l83 2,15, l8] 236.00
ż od po7óna\ch i.dnosć\ 205 498.00 l75 a39.9,7

lv. lNwEsTYcJE DLUGoTERMINoWE 0,00 0,0c l59 028,00 ll9271,00
46 470,00 56 568.97

-ż_!_49:9!q49!4!! ]l!!l!. n zoBowlĄz ANLĄ DŁUGoT€RMlNlowE 5 644 246.25 l 599 981.77
] Dlugo|minow€ a}§rya fiMsłe 0, 0,0c 1 wob@ jednostek powiąanyćh

a) wjednośkach powiąaych 0,00 0,0c 2 Wobec poDśaĘch jednostek 5 64ą ż46.25 l 599 981,77
_ Udżidy lub aIcJć 5 644 246,25 I 599 981.71

ifue paPi€ry wa.tościowe b) ż tnufu effisii dl!żnych papierów wanościo*"ych
_ udzielone pożyczki c) inn. zobowiqżnia fimnsowe
, ini. długolminówć ak§ya nn $y! Ą ]!,Ł

b) w pob§arch jednołkacb 0,00 0,0l] nI zoBowIĄżANlA KRóTKoTERMlNloWE 5 l2l 927,70 3 272 901.53
l wob6 jednost.k powiąu nych 0.00 0.00

_ im€ popiery w.nościowe a) z §łułu dostaw i Uslu3, o okJesie w}mEa]nóści 0,00 0.00
, ud7i.lon. połc2li

innć długoleminow ak§Ba finu$w€
4 Im€ innestycje dlugoleminowe

V, DŁUCOTERMINOW! ROZUCZENLĄ MIĘDZYOKRESOWE 667 45E,95 649 2ll,79 2 wobrc poDśalych jednostek 5 068 4l0.1 l l] 286.13
l Ahyaa z tylufu odrccónego podatku dochodow€go 288 5l1.0 275 304,00 3 4l5 002,86 540 000.00
2 hńe rozliceni! niędzyołr€sołe 37a 917,95 373 907.7ć, b) z §,tułu €misji t unych papierów wanościo*}€h

a. AKTYWA oBRoTowE 5 536 El7,26 3E57426,01 c) inne zobowiąĄia ffnansowe

]75 l.{4. l80 072.93 d) ż t!u]u dostał iu§ług, o okftsie łymagalności: 376 036.2l 302 8]9.42
l. MatćliaĘ l75 l443a l80 072,93 ]76 0]ó.2l 302 al9,42
? P!!!4!r ł!!4ryr ]9 - poł)zej 12 ni€sięcy

e) aliczkj otźyman€ na dostałł
4. Towary i mbowiąz.ia weknole

g) z M!]u podalków. dotrcii, ceł, ubąpi€cz€ń
745 050,00 735 809.05ll, NALżNośCI KRóTKoTERMINoWE 4 74l 5]2.10 2 o23 136,5,1 i imych śMadagń

l Nalemości ód jędnoslelr poM@nycb 0,00 0, h) ż tyulu vyńaglodżeń ]53 5ó8.57 169 353.35
al zlv!ń!9!!ry !!4&!!!3!! 0,00 0.00 37a752.41 i 463 304.3l

53 517.59 ól6l5.40
, połyej 12 mi€§ięcy IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE l0 204 523.1l 2 ó83 074.7l

b) i*. ,_--
2 l,u]@9!i9! P9!9@!!]!!! 4 74l 532.10 2 o23 136.5l 2, Ińne rozlicrenia mi9dzyokrMy! 10 2a4 523,11 2 6a3 074.1l

a) z §lufu dóstaw i usJĘ, o okĘsie §płaty] 2 051483.45 ] 8ó7 524.84 9 788 397.73 2 42o 155.30
2 05l 483,45 1 867 524,a4 4ló l25.38 262 319,4l

- połyzd l2ń€§ęcy
b) z lyub podatków, dotrcji, cą ubgzPie*eń spo]Mych i

zdrowotnych ore imyó świód@it 2 446 a77.00 l20 580.00
c) ifie 243 971.65 35 03l.?3
d) dochodzoi€ na dódże sądówą

lll IN\^7EsTYcrE KRoTKoTERMlNowE 4]3 l22.4l ] 253 ó60.82
l KrótkotminoPe ak§aa frnq§owe 4|3122,4l l 253 660.82

a) w jednostkach powiążmycn 0,00 0,00

, ińne pdpiely wanościow€
_ Udżielone połuki

inne króllor€minowe ak§rya frnansowe

b) w poóslałych jenno{Lach 0,00 0.00

- inne papi€ry wartośoiow€
_ udzielone pożł.zki

iMe kólkóleminołe akqla frnansowó

d $odld pieniężn€ i ime at§Ta pi€niężn€ 4|3121.4l l 253 660,82
_ śrcdki Piaięzne v kasi€ i na nchunk&h 413 |22.41 l 253 6ó0.82

2, Im€ iDw6tycje któll@t€minowe
Iv KRóTKoTERMINowERozLIczENLĄMIĘDzYoKREsowE 207 0l8.39 400 555.72

l7,7 395,ao ll3 985,84
29 622.59 28ó 569,88

AKT\.WA RAZEM 55905ló2.39 42 358560,18 PAs},wA RAZEM 55 905 16239 42 358 560.t8

Data] t0_03_20l6 r,

Kaczmarc4k
Pawe1



i:kIad co§podlrkj Komunalnci
,,g Cstrowi Mazorńęckcj §p. z o,o

il7-300 0stróW Maz, ul, B, Prusa 66

:§i, 29 645 73 01, tel./fax 29 645 73 02

NlP 75§J4,75-720, BegOn 550733679
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okes od 01

(wariant porównawczy)

sĘcznia2015 r. do 3l gnrdnia 2015 r.

Dane za rok: 20l5 20l4
A. przychody n€tto ze sprzedaży i zrównane z nimi. w tym: l4 3l8 685,r6 14 087 828,33

- od jednostek powiązanych
L Przychód ze sprzedał prodŃtów 14382374,87 14 30I 221, ,l4
lI. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

zminiejszenie - wartość ujemna)
-75 7i0,00 -281 393,00

III. Kosż w}twolzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4 480,29 58 825,19

IV. Przychody netto ze sprzsdaży towarów i materiałów 7 540,00 9 l75,00
B. Kosztydzialalnościoperacyinei |1700 996,79 13 684 0t2,50

I. AmoĄzacja 2 499 053,96

II _Z!ąyę,l .ąt"4ułs-j ,!9Ę!, 2 77 4 441.35 ż 7 |4 673.92

III. Usługi obce 1 584 21232 920 228.56

IV. Podatki iopłaty. w r}łn: l 578 207,50 1 557 809_25

podatek akcyzowy
V. Wl,nagrodzenia 4 858 9ló_87 4 739 543,35

VI. Ubezpieczenia społecane i inrre świadczenia l 197 089.27 l l50 248.4]

v[I. Pozostałe kosńy rodzajowe l80 Ę6,66 95 445,05

VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Ę0j0 7 0l0.00
c, Zyśk (Strata) ze sprz€daży (A - B) _382 3tt,63 403 815,83

D. Pozostale przYchody operacyine 683 902,79 554 741,36

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwĄch
. Dotacje 290 612,07 262 3l9,41,

III. Inne przychody oDeracyine 360 898,15 286 864,45

E. Pozostale koszty operacyine 139 451,07 280 lf,6,2,1

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwĄch
II. Aktualizacjawartościak§rvówniefinansowych 13 726.|2 l3 475,51

III. Inne koszty operacyjne l25 730,95 266 660,"l3

F. Zysk (Strata) z działalności operacyinei (c+D-E) 162l34,09 0a 120,95

G. Przychody linansowe 32114,|3 24 710,62

I. Dyrłidendy z Ę,tułu udziałów w zyskach, w qłn:
- odjednostękpowiązanych

lI. odsetki. W t}T n: 32I14,13 24 770,62

- odjednostekpowiązanych
|I1. Zysk zs ńycia inwestyci i
IV. A@ulizu4ą!ą49..i]!r".tyqi
V. lnne

H. Koszty finansowe 14l 203,09 l32 454.04

| 
_ 
O,dry4ll Ęll, l4l 203,09 l32 ż79,ża
- alą ję!ry.t"! !9r!ą?q4y"h

II. st ątąŁ" ?!y9ią l!r".ty"J i

4.a
IV. lnne 1,14,16

I Zysk (Strata) z działalności go§podarczei (F+G-H) 53 045,13 570 737,53

J. wynik zdarz€ń nadzwyczainych 0,00 0,00

I. Zyski nadzuyczajne
II. Stratynadzwyczaine

K. Zvsk (strata) brutto ( I +/_ J ) s3 045,13 57o 737,53

L. Podatek dochodowy 0,00

M. zmianv stanu aktywów i rezerwy podatku odroczonepo -98 823,00 45 667.00
N. zysk (strata) netto (K_Li,/-.M) -45177,87 ól6 404,53

zARzĄD

PREZES ąĄRZĄDU

o,*illfl**,-*,

Data: l0-03-2016
smRzĄDzIł,



sporządu§ny za okre§ _,sd_ q1 ?§]ę?ni3 ?91§ cs ?,1. slq{nią _zQ:l§

(Wałiant poróWnąvrczy}
jędnasrka abliżzenio,n a: . . zl

RAcHut{EK zY§KoW l STRAT

Przvchody ł€tio ze spruedaźv i żf(r$n2no z nilni, \r {Ymi 15 4s3 27o,13 14 31B 685,16

- od icdno$tek Do\ł,iąZatlych
l Pl,Z',cl]ody netto ze sprzcdażY prcduklów i5 460 228,92 14 382 374,87

Ll Zniana stanu produktów (zwiększenie - rvańość dodatnia,
zmnieiszenie - rva ośc uienrna)

-71 447 ,oo ,75 710,00

ti1 Koszt wylwolZeDia prodr]któw na własne potźeby jednoslki 56 214,21 4 48a,29

lV l'lzvchodv netto ze sDEedaży towarów i maleriaiów 4a 27 4,Da 7 54c,00

B KO§7t1 .lłi{łĄ|lrośti op€racYirtei 16 301 0§0,46 14 700 §96,29

l Alrlo!,tyzacia 2 875 377 .42 2 525 276.32

lt zuźvcie nlatcrjałów i enel gii 2 767 986,62 2174 447 ,35

lIl Usługiobce 1 953 958,45 1 584 212.32

l\,, Podatki i oplaty, \Y §m: 1 334 241 ,77 1 57B 2a7.5o
poda'tok akćyżowy

wYt1agrodZenia 4 85B 835.1B 4 B58 916,87

ubcznięczęnia społeczne j jnne świadczenia, w ty8l; 1 293 831,22 1 197 089,27

- ctneiytalllc 456 309,.l0 452 052,59

V]l Pożośtałe kosżty rodżaiowe 155 92B,14 180 426.66

VIlI Wańość sprzedanych towarów i matcriałów 60 89t,66 2 42o,o0

D Pozostal. Drzy.lrody opericyine 681 406,53 683 902,79

Zysk ż tytuhl rożclrodu nieiinansorłrych aktlrvów havałych 31 4ló7 ,22

|1 Do]acje 5,|6 332,:16 2go 612,D7

llI r\I<tualizacia waności aktYvr'ów niefirlansorvych
!V lnnę pvychody opcrac_vinc 133 606,95 360 898,15

prżo§tale ko§ńY orre.at!ine 239 846,57 139 457.a,|

l strata z t},fuh! rozchodu niefinausttwych akDĄvóv tF,łałycir
jI Akli]alizacia waności aktywów niefi nan§owyoh 40 196,81 13726,12

Ilt lnne kośzly oDeracvil]ę 249 649,76 125 73a,95

l, zy§k (sĘatą} z di8lalności opcracvirei (c + D - Ł]) 583 779,6 162 134,59

(; przvehodv fillłrrsowe 16 31o,19 32114,13

Dvwiderrdy i udziały w zvskach, w ty]n:

a) od iedno§tek powiązalrych. w Ęr'm:
w klór\cll jedltUslka posiida zanIrqitżowanic u iiapital.,

b) odjednostek pozostałycl], w tvm:
w których iednostka posiada zaą4Eażowarie vJ kapitale

]l Odsct](i, w tynr: 16 310,19 32 114,13

- od iedlostęk porviązanych

ill Zv§k z tYtułu lozchodu aktvwów fina!§owych, w tynri

- w iednosakach powi.rzauych

IV Aktualizdcja rvafiości alit},lvów fi nansorvycb
lnnc

!ł Ko§żt! {inansolre 179 418,55 141 203,Ds

} odse&i. w lym: 179 418,55 141 203,09

d]a iednostek powiazanYch

ll Stfata z t}.tułu rozclrodu aktywów finalsowych, w t},m.

- w iednostkaęh pou,;ążanvch

IIi Alilualizacja wartości aktylł,ów l'lnallso\łych
tv Inne

.! |'odatck dochodo1ĄY 10e 503,00 98 823,c0

|roźośtale obo,lłia'|ko}vc łinBieisżeDi, źY§ku (zrtiqk§rcnia §traĘ)

kieruje organ wi.loósobowy. \ł6zy§tklch c!łonkólv tego organU)

1Tł*$:q'H*
(piocżęć jedno§tki)

7t§k r\llali! 1c §nf/tJażr 1,1 , tsi

;30

/rsk irlrl{a} ne:to (! - J - Kl 314 168



Zakład Gospodarki l(omunulncj
W ostrowi Mazowicckic j Sp, z o.<ł"

07-300 0strów Maz- ul. B. Prusa 66

tel.29 645 73 01, tel,ńal,29 645l3 02

I||| /!9 
11, |il?,9, l999l !!913391!(pieq,łćiednoslk' BIIANS

d]ajedno§tek innych niż banki. ząkłady ubezpieczeń i zakłady reasek,uracji

sporządzony na dzień3 . .3.1. g{jqr,|a. ?ql.q
jQdnostka obliczeniawa: zł.,,,

Aktvwł tfita}c 48 486 8B9,0B 30 36B 345,11 Krpitni (fundu§ź') wIżr§ny 33 341 400.60 33 027 232,33

I
w!rtości nierrtaterialnc
i prałYnc 0,00 0,00 I 33 070 000,00 33 070 000,00

]
Koszty zakończonych prac
rozwojowych

l(apitnl {ł'ufi du§ż) żrpa§o}r_l,
rv tylni 3 0,10,20 3 0,10,20

Vlartość lirnry

- nlcjrłyikl rvartości sprzedazy
{r:vafióśfi crnjsyjie,i) ] d
1łx{Dści4 rlo,,ni nah4 ud7i,Llcw
1akcii'i

inne wańości niematerialne
jprawne ll!

1 za]iczki na wartości
niematelialne i prarvne

tl Rzeczo$c akt},lvn tnł,el€ 47 B72 206,03 49 700 886,16 lV Pozo§lalć kapitrly (fundtt§z€)
rezerlvo}ve, rv tymi

l sroclki h.lvałe 44 432 391 ,72 37 292 820,97

il)
grunty (w tym prawo
użytkowanit wiecZystego gruntu)

1 226 290,00 1 230 094.00 ,- na !ldżiii|y {akcje) wła5]1,,,

b)
budynki, lokale. pra\ra do lokrli
i obiekty inżyniei,ii lądowej
i wodnej

35 792 918,5B 28 116 681 .24 z}§k (§arntai z lńt ulricglych -45 777 ,a7

c) urżądzenia lechniczng i maszynv 3 788 069.62 4 079 216,46 żY§k {§trirtn} łctto 314168,27 -45 77,/,B?

d) śIodki tlanspcńu 3 414 236,69 3 648 906 42 vll

c) inrre środki trwale 210 876,83 217 922,a5

srodki tnvałc rv budolvic 3 439 814,31 12 408 065,,j9 l lltł:nvv na zoborriązania 2141 3B0,8a 1 907 233,00

zaliczki na środki trvałc
w budowie

]
Reżerwa 2 lytułu odfoczonego
podatku doclrodowcgo

5BB 396.00 460 665,00

lII Nalcżności dłu gotcrrlrinowe 0,00 0,00 1
Reżęnva na świadczenia
emerytalne i podobne 1 272 760,00 I 241 070,00

I od iednostel( powiazaDvoh długoterminowa 976 2B8,00 1 057 825,00

od pozo§tĄch jedno§tęk,
w których jednostka posirda
zaangażowanic w kapitale

- kótkolel. ni]lowa 296 472,0a 183 245 00

c)d pozo§tałych jcdnostęk Pozo§talę lczenv-V 2B0 224,88 205 498,00

I\j l r,! c§tycie dlugolcrminorvf c00 0,00 - długolęrnlinow-e 1-óB 735,00 159 cl28 00

I Niefucho1]lości - kiólkotętminorve 81 439,88 46 470,0r.Ą

Waltości uiematcrialne i prawne lt Zolrsr,!,illZttnin dln gotełlninolvo 4 Ą14 814,94 5 644 ?-46,25

Dh]goiemlinoWe aktywa
t'inan§owc

0,00 0,00 Wobec jedno§tek powiąźanych

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 ]
Wobec pozostałych jedno§tęk,
w których jqdno§rka posiada
zaatrgażowanie w kapitale

udziaĘ lLrb akcje Wobec pozostrrlyclr j edtrostek 4 414 814,94 5 644 246,25

- filre paplery ł/aitosciowe :r) kredyty i poźycżki 4 414 814,94 5 6ĄĄ 246,25

- uclzicJonc poźyczki b)
z t}łuhl .misji dhżDych
papierów waitościowych

- illnę dfugotętminowe akłva, c) inne zobowiązania finansowe

.ĄŁ,f YlłĄ
?"l 1) 2ó16

Kapital {fundu§2) pod§taworrT

Kapitął (l'undusz) z xkfurliz!.ji

- 7 lytufu aklr'irljzadi ił.utości
głtlzirvej

- twćfzone ZgodniL, 
'. 

1.1111owa

(§lnrutein) sDółki

o,1pi91, , ży§kl,t nętfo rY Ciągu
t,cku oblol{rł-ago
(ł i€lkoś{: uienlttą)

żłh{}rviąłnn!9 i f(!!6rlvy trł
zt}ołiaznłla 19 434 6?6,,i? 22 877 930.06



i)

w pozostalych _jeduosrkaclr,
w których jednostka pośiada
żąąngaŻowanie w k8pitdie

0,0 l) c,i( J) zobowi ązan ia wek§ l o,-e

lub ilkc c)

-. inne papigry w!fiośeiow€ !l! i:.!l\!;1itir:tlłi§
l.,.t;ł!i*ł.jr,}ii i!o!t|

udżjelol1c pożyczki Zołrowiążan ja Wob§c jednostek
poWiążanych 0,0c c,00

* inle dfugot€rnlilowe aktnła
finansowe n)

z a),tulu dostaw i u§ług,
o okre§ie Wymagalności: o,00 0,C0

0.n{ c,Oa do 12 mic§ięcy
l}.lo

,- polłTŻej l2 miesięcy
tntę papicry waltośclo\,vc b} i!lilc

- udżielon§ połczki
Zcbówiązania wobeć
pożo§taiych jedno§tęk,
w któ§,,ch j e{,lnostka posiaca
żaąrgażowanie w kapiial§

0,00 0,0c

,1

, inne długotermitowe akqrwa
finaffowe i)

z tytufu do§ta}v i u§ług, o okrcsie
w},magalności: 0,00 0,00

_do l2 nresięcy

1, 6e;45B.95 - poĘ},żcj l2 nriesięcy

l
Aktvwa z tylułrr oclnrczonego
pod*tku dochodowego 3iJ9 739,0ł 288 51,1,00 b) inte

) Inne rozliczenie
304 s44,05 378 947,s5 .1

zobowiązątia wobcc l
ftl|zo§laiych jedńoslek l 2 785 745,04 5 068 41011

a) kiedyty i pożyczki 1 035 596,16 3 415 002,86

r".: l l:,r:j:., 246 .1,47 5] i751ĄĄ.3 |r)
ż lytu]u etniqii dhżnych
pgpierów wartcściowych

1 ] Matcriały ż46 447.55 175144,36 !) innc zcbolviązania fi nansowe

PółprodŃty i ptodukty w t§ku (l} Z tyfułu dostBw i t§hg,
o okresie vy egalnoś§i: §ż4 508,B6 376 036,21

P-,odukty 8otcwe - ,Jo 12 miesięcy 6!4 508,86 376 036,21
Jcwu1, _!9jyżi"i ]2 mie§ięcy

ZAliczLi rla do§ta\ły i u6ł!gi c)
zaljczki otfżymane na do§tavy
i !§tugi

!l }{ łł:żł!rśf i krń' k.,l€liiiin$vr'9 ', 
:. ąaU Zij,), l) żobowjqZania \,/eksiowe

Nn|eżności odjedno§tek lporvią73nyqh | 0'00 0, ajo r)

z tytufu podotków, cęł,
ubezpieczcń spoleczrrych
i żdrowofi,lych oraz innycłj
tytułó\ł publicznapf awny§h

628 §86,17 745 050,00

a)
z lytułu dostaw i usht8,
o ok.eśi§ spl8lyi 0,0§ r,,00 ir) z tyfulu wynagiodzeń ż75 266,34 153 §68,57

-,,9o ]2 rnic§ięc], l) l11ita 221 3E7 ,5,1 378 752,Ą7
- powyźcj 12 ntieśięcy Ą Fut,Juszc specjalne Ą4 701,4? §3 517.59

b) lnDlj l1 1ij 0s$ 034,39 1 i'} ?04 5?3,11
Nalcżnoścj od Fożosla}ych
j€dnostek. W klÓrych .jednoBtkE
po§iźida żaanBażowsiie ił
kapitalś

ć,00 8,Dfi Ujemna rrrariość finrry

łl 2 L.vhlłLl do§taw i ushtE,
o okesie spłsty: 0,00 0,00 Innę tożliczeda !niędżyokrcsowe 10 098 034 39 1a 2ó4 523,11

- do 12 niesięcy - dłrrgolelmil1o§,o 9 645 564,67 § 7BB 397,73powyżej 12 mjesię§y klótkotelminó!ve Ąr2 46s,72 4i6,]25,38
b) innr,

}
Należlości od pozo§tałych
jednostek 2 430 233,32 4741 532j0

lt)
ż §,tułu dostaw i ,Jsług.

o oke§ie splatyI 2 36e 305,73 | 2 o51 483,4§

- do 12 óięsięcy ,, 2.366 305,73 | ź o51 483,ł6
,]ro!,)-żej 12 miesięcy

2 !3ti 446,51 5 121 s27,,|ł

nne inwe§tycj€ dfu goternho\ł,e
i}ltletlcr-ittili+rr e rel łictłłił
łiiadr!,,i}io,c§{!1rś 614 693,c,5

]

,.J,;.1i lj_łłl illl

lł{tiłił:?:a.!i$ *t}iłaIi.r$air{ił+..,:



b)

Z tytulu podatków, dolacji, ccł,
ubeZpieczeń społecznych
i zdroł,otnych oraz iunych
tytułów publjcznoprawnych

2 446 077 ,0o

113 927 ,59 243 971,65

d) c]ochodzonc na dlodzc sądowci
llt hrli,cśtYcic krótkotcrminowe 1 355 858,66 413122.41

K],ótkote ninoweaktvlva
iinansorł,e

1 355 858.66 413 122 41

) w icdnostkach powiazanych 0,00 0,00

- udziaiy lub akcie
mne papiery \łatiościow§
udzielone pozyczki

- inle kfótkote ninowę aklytva
finansowe

b) lv pozostahch icdnostkach 0,00 0,00
- uclziały lul. akcie

- inne DaDiery warrościowe
- udzielone pożyczki

innę krótkoterm jnowe aktyrva
fulansowe

c)
środki pienigżrlc i inne ai(tyvJa
pieniężto

1 355 858,66 413122,41

- środki pieniężne W kasie i na
rachunkach 1 355 858 66 413 i22,41

inne środki pieliężne

- inie aklvwą pieltiężne

inne inwestycje
krótk.Jtelminov,e

;Y krótkOterminow€ tozliczcnia
nriędźryokreśowe

256 648,71 ż07 018,39

C Naltżne §pl;rĘ a klpital
(lbndu§7-) podstaworvy

t} Udzialr {akcici $la§ne

GŁ,J !V
PREZE§ :ŁĄ i:,J,r.]_ ,-

Mierłtłpll td|
(Dala i

&uą,,7,"
podpis osoby. któiej powie.zono proF,adżełię ksią8

lachunkowych)
(Datą i podpis kiero},nika ]ednostki, ajeżeli jednoslką
ki€rujc organ wieloosobo\ły, wsrystkich członkó\ł tego or8anu)

lSlEGUrvrr

Ąl(-TYwĄ rałdm,l
(§unlr§{Z.AiBiciD) 52 826 o77 ,32 52 8?6 ą?7 ,32 55 905 162,3s



;., *1i:,: §1]1X:[:-r;iiśi:)d 
| *., ul.r E K p Rz E pŁywow n l r ru l ęż ru vc H

l. źł§k {§lrat:r} nełio 3141 -ą5 77

ll. 5 2287 a2 7a

2 a75 377 .42 2 525 276.32
2. Zyski (.tralY) Z lvlrrłu róźnic i(urso{"/ch

odse{ki i udziały tV zyskach (dywide dy) i79 413,55 1 i]4 60:],88
Zvsk as{ralal Z dżialahości in*,jstvcvinci -31 467.22 -32 392.57
żlnianl śtżnu re2cnv ż34 147,B8 177 641.03
Zmirrna stalu z;tpasó*, ,71303.17 4 928,55

1, zlniana stfu]u łł!eżllości 2 2E1 298,78 _2 718 395,53
Zmianą stąnu zobowiązań krótkotęrminow},ch, z wyiątkiem pożyczek i krod},tólv 244 481.o5 98 4r2,66
Zmiąlra stanu rozliczeń rniędzyokresrrwych -463 193.07 _i07 343,61

l0, hlne ]iorekl\,
I !]"

1r,
_ta,$$! p!. nlfrll, ,,

l t'fretlr!w} śiodŁórt,łlianj9żtłLlt ż dźidlrir{ti.i ii,tlYć§t§.

,_ll} | ,ą 542 ,28.49 36 §52.

t.

Zbycie wartości Dieńaieri!lnych i p wnych orłZ lŻ.cżo§ych .ktywów u,wiłych 64 364.41 34 544,72
żbYćie itllvesircii\ł Dicnrcll<uroścr oraz rłalloici rtienlat.lri.rJne i lriir,.,łc
Z aj(§Ą!,ów finan§owych, rr, Ęm: 0,00 0,00

3) w ic.lnosd.ach po*.iązanvch
b) w llozcstah.h iedloslk&cb 0,00 0,00

7.hvcie akN-.Jó§, fi na so\ł.vch
- dvlł,idendv i rrdział'rv lyskach
- sDłala udzie]onvch DożvcZek dł,]lłoi§rmilloWV§h

odsętki
- inne wpływy ż aklywów finąnsowych

Irule \łplywy ilwesrycYjne
ll. $}raĄtŁi 1 236 1

Nabyci§ wariości lricmate ainych i pra\łnych oraz i?cczo\łyri 5ktywóW frwały§h 1 23615a.o2 15 3§0 081,61i
lnweslycie w ajięruchomośai ofiz wźuiości niell1aleiAlnc i piaivĄe

3 Na aktvwa finansowe, w fvnra 0.0c 0.00

ąrj 9d"9rtk!!!,p9*Ęą!J!h
! j ! i,,l,!,!1ą!y9Ł,Ląi,]9!!\Ą9! 0,00 c,00

- luĘrl. "Ę,róy!lqł.:qyyt_ udzjelone pożvczki dłusolornliflow€
,l Inne §a,dltki inweslv§vina
ltl. Prrćrl!w! tJieĘieżae n.lti, ż dri l6llt,Jś§i i }r.sŁ!,a\ ilrri { -1 i -,i5 ]55 5]d,9

1

Wp]].\ły n€ito z §Ydanja udzia}ów (enrisji akcji) i inłych instrumer,tórv kapitałorłych
oraż doDłat do kłDilału
Kredyty i pożyczki 7 459 251 ,34
Emisi! dłużnych papieróW wariościo\łych
łrne wpłYwy f'inanso\ł,e 554 030,56 7 693 382 13

ll ',1'1{,lłlŁi ,j 
1l3? 4,J7 . i ąt4 603,ó3

Nabycie udziałów (łkci i) wlaslych
2. Dywidendy i iine w,ypiaty nlt rzŁcz wlaścicieli

Inie, niż wypłaty n:t Eecz lłlaścicie!i, wydafti ż tytułu podzialLr zysku
4. §piĄ! q"dyq Łp93]]"?!! 3 6oa ai]8 01 540 000,00

WYkuD dłużnvch papierów wlt{ościolw.b
z il,tulu innych zobowiązań finarrsorwch
Płamości zobowiązati z tytufu urltów leasinqu finallso{ęgo

I odselki 179 4,18.55 ,1 34 603,68
łme \łvdaiLd linanso\ł€ 194 180,63

|!t. l' żeph$/v piani9i!:e natro z dżi.}łr!saś(i finan!ćlr.i it,it) 4, 4 478 C43 8Ą

- ulli.rrla st.łnu śxlclkó* rlitlricźn_vch t LvtLriu r,,l. !]|. kul\1|-!./.h

, o ograniczoncj D]ożli!,ośct dyspono\łania 10182,57 14 947,59

GŁOv

Dfok:\'yd6łij.l\DPódalk!§tooF-ln;s|7.o.6ó_]l]0G.r.,,wllp.ul(J*1,.o.!3
ki§ruj,) organ wi.loo§obo!vy, ł32yutkich czlonków lego o!grnu)


