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dla jednostek innych niż banki, zaklacly ubezpieczeń i zaklałi_v.' leasekuracji

§porządzony na dzień: Q0.,99 ?9:t9.r.
jednostka obticzeniowa : Zł

AKTlav,{ Stan na trAsl,lvA §t*n na
30.06.201B r 30.06_2019 r. 30,06.201B r. 30,06 2019

A Akt_vrva trlvałe 54 541 957,68 60 506 419,92 A KarJitał (fu ndusz) rł,łasnt, -30 3BB 100,67 -46 932 347,71

I
lvartości lriernaterialrre
i prarvne 72 342,15 37 496,05 I Kapitał (fu ndu sz) podstarvorvy 45 395 373,72 45 395 373,72

l
Kosz§ zakoirczonycli prac
Ioz\^/ojo\Ę/ch il Kapitał (fundusz) zapa§ol\i}l,

w fym: 9 02B 129,43

Wartość ,lirmy
- rradw1,,żka wartości sprzedaź1,

(rval,tclści enri sl,jnej ) narl
rł,attością nornilalnq udziałćlrv
(akcli)

Inne trlelltości ll ienratelia]ne
i prarł,ne 72 342,15 37 496,05 IlI Kapitał (t'undusz) z aktualizacji

$,i,cen},. vr,Ę,ln:

^

Zaliczki na rł,artości
rriernaterialtre i pra,uvtre

- z tvtulu aktualizacji .,valtośt:i

godzirvc.,;

ll Rzeczowe akĘlva trrvałe 54 390 673,39 60 Ą48 738,32 I\i Pozostałe kapitaĘ {f'und usze)
rezenTolve, lv tym:

1 sro<lki tnvałe 53 488 100,23 53 666 684,96 - [wol"z()ne zgodnie 7 ulnową
1siatutcnl) spółki

a')
grunt_v (w t}ln pfa\^io
użvtkorvarria rvieczystego gruntrr) - na uilział_v* {akcje) lvłasrrc

bl
bud1,,lrki. lokale. prarł,a do lokali
i obiekt_v inżl,nierii lądorr,ej
i wodnei

46 852387,26 47 017 809,89 V Zysk (strata) z lat ubiegłr,ch -73 879 227,32 _78 660 990,07

c) lrządzenla lechlriczne i maszvn\ 1 507 118,24 1 246 429,51 \/I Zvsk (strata) netto 10 932 376,50 _13 666 731,36

d) śl,cldki 1ranspofiu 30 000,00 VII
Odpisy z z!.,§ku uetfo w ciągu
roku obrotorvego
(wielkość ujemna)

e) inne środki tl,vvałe 512B 594,73 5 372 445,56 B Zoborviązania i rezerw1, na
zolrorłiązania

104 881 576,03 1 31 723 796,38

slodki tnvałe rv budorł,ie 902 573,16 6 782 053,36 I Rezel:rvy n a zotro§,iązania 6 989 770,00 9 341 323,Q0

3
zaliczki na środki trrvałe
w bt,L<lclrvie

1

Rezerwa z tytułu cldlclczotreqo
podatkLr dochodorvego

III Naleźności dlugotermirrowe 0,00 0,00 ż
Rezelrva na śrł,iadczenia
enrerytallre i podobne

6 989 770,00 9 341 323,00

1 Od jednostek porviązarrych - dfugotertninorva 6 302 859,00 8 494 415,00

L

Od pozosh§clr _iednostek,
iv którycli je&rostka 1rosiada
zaan_qażowani e u, k alri tale

- krótkoternriIiorva 686 911,00 846 908,00

J Od prlzostałych jednostek Pozostałe rezel\\,y 0,00 0,00

I\r Inrvest} ci c d}u gotcrminorvc 0,00 0,00 - dfugoicnninorve
l Niel,uchorności - krótkotel,mirrorve
2 \łiartości rr ematerialne i pl,alvne u Zoborł,iązania dłuf oternrinowe ,t5 683 333,36 28769 225,24

Dłtlgotemlillowe aktywa
finalrscrlve 0,00 0,00 l Wobec jednostek porł,i ązanyc h

a) w j ednostkzrch porviązanyclr 0,00 0,00
Wobec pozclstał;-ch j ednclstek.
w który,cli jedrrostka posiada
zaangażorvarrie rł, kapital e

- rictziaĘ lub akcje J \\iolrec pozostaĘ,ch j ednostek ,15 683 333,36 28 769 225,24

- inne papiery wartościowe a) kredvł i pożyczki 15 683 333,36 28 769 225,24

-- rrclzielone poĄ czl<i b)
z tytułu emisji dhrżnych
p apierólv lvanościorvyclr

*- inne długoterminolve aktlłi,a
finansowe c) inrre zoborviązania finansorvc
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I

w pclzostaĘ,ch j ednoslkaclr.
w klciryc:h jednostl<a posiada
zaatrgażolvarri e ił, 1capitale

0,00 0,00 d) zclb ow i ązania wek s l owe

- udziały lub akcje e) ll1lle
1

I - iline papieIry wal.tościolłe llI Zohorviązania
k,rótkoterminowe Jó 343125,37 47 95B 805,94

-udzielone ylożyczki l
zob ou, jazania rvobec j ednostek
powiazanych 0,00 0,00

- i rrne dłLrgclterlrri nclr,ve akt_vrva
finansorve a)

z iytułu dosta§,i rrsŁ_tg,

o oklesie wynragalności: 0,00 0,00

c) rv pozostałych j ednostkacl,r 0,00 0,00 - do i2 nriesięcy
udziaĘ lrrb akc.lc porł,yżej l2lniesięcy

- inne papiely rval,tościorve b) inne

trdzielone pożyczki
2-

Zobclrviązania wobec:
pozostaĘch jednostek.
w których jednostka posiada
zaalrgazotł,atl ie,"v kapitale

0,00 0,00

.. inne długotelrninowe aklvrrla
finansorł,e a\

z lytułu dostarv i u§ług" o o]<lesie
rł.,v-niagalnoŚci: 0,00 0,00

4 ltrne inlvestyc_ie długote1-1ninorve - do 12 rrriesięcy

\r DIu goternriuowe roz]itżenia
migdzvokrcsowc 78 942,14 20 1B5,55 porłyżej 12 nriesięcy

l
Aktyrł,a z ryrułu odroczonego
pcldatlcu dochodowego b) lnne

2
Jtme rozliczerria
nriędzyokresorłe 78 942,14 20 185,55 3

Zobor.viązania rvobec
pł,lzostaĘch j ednostek 37 114 882,54 46 B23 926,15

B Ak§rł,a obrotorve .lo 951 5,17,68 24285 028,75 a) kledyty i pozyrlzki 3 741 666,64 9 690 126,66

I Zap*s1, 3 071 564,69 3 625 439,70 b)
z tytuhr enlisji dłLrżli.vch
p a p i erólv warto ści orv-y-ch

l \4ateriaĘ 3 07"] 564,69 3 625 439,70 c) inne zoborviązalria fi nansclll e

) Półplodukt1., i produkty l.rl tolnt d)
z t_\,tufu dostarv i usfug.
o oklesie rłymagalności: 29 863 486,23 30 B50 726,85

-) Prtldtrl<ty gotowe - do l2 miesięc1, 29 863 486,23 30 850 726,85
4 Tou,alw - porryzej 12 nriesięcy

.5 Zaliczki na dostarvy i usłrigi e)
za]iczki otl,zyll]ane na dostalły
iusłr_rgi

II }iależności kró tl<otcrnrinorvc 11 409744ja 12 427 485,15 0 zobo,uviązania q,ekslowe

Należności od jednclstck
powiazanych 0,00 0,00 c)

z tyhrłu podatkórr,. ceł.
rrbezpieczeli społecznvch
i zt1lotvotrrych olaż inllycil
tytu łórv 1rublicaroprarł,rrych

1 727 218,82 2 ,153 698,10

a)
z tytuht dostarł i lrsług.
tl okresie spłat,v: 0,00 0,00 h) z tvttrłu rłylragI,cldzeli 1 231 761,66 1 550 771 ,7 1

- do 12 miesiecv i) l11ll e 550 749,19 2 57B 602,83

- pouyżej l2 rniesięc.v 4 Fulidusze specjalne 1 228 242,83 1 134 879,79

b 1]1I1e I1. Rozliczenia |tliędzrokre§or.r,e 43 865 347,30 45 654 442,20

,)

Naleźrrości od pozostałych
jednostek. w któtych jcdrrostka
posiada zaangaźort,anic tv
kapitale

000 0,00 1 Ujemna rvartość firnry

a)
z t1,,tułu dostar.r, i uslug.
o okresie spłaly: 000 000 a Inne rozl iczelria rniędzyokresoiłe 43 865 347,30 45 654 442,20

- do l2 miesięcy * długoterninoił,e 43 044 375,79 45 519 541,4B

- poiq;żej 12 rniesięcy - krótkoternrinorve 820 971,51 134 900,72

b) lllnc

_]
Należności od pozostalych
jednostek 11 409 744,10 12 427 485,15

^)

z tytu]u dostarł, i trshlg.
o okresie spłaty:

,10 927 336,55 11 823 834,75

- do l2 miesiecy 10 927 336,55 11 B23 834,75

- Porł1l2g1 l2 lniesięcy



z fytułu podatkćlił,, dotacji. ceł.
rrbez-pi eczeti społecznych
j zclrcrrvolnyclr oraz intrvch

ryfu łórł, ptibl icznoplalłnvch

doclrodzonc na drodze
I nrvestyci e krótkoter.mintlrve 4 74B 436,53 7 515162,30
Krótkcltelrninolr,e ak t_vrł,a

finattso,*re 4 748 436,53 7 515162,30

rv j ednostkach po\lliązanych

- udziały lub akcie

- udzi e lcllle Doż_r,czk i

* inrie kr,ótkotertninorł,e aktywa
flrransorve

tałych iednostkaclr

- uclzic1olre pożyczki

środki pieniężlre i inne akfyrva
pieniężrre 4748 436,53 7 515162,30

7 515162,30

- inne środki pienieżnc

- inne aktl,vt,a pielliężne

lnn,e inu,es§cje
krótkoterrninorve

716 941,60

Należne lrpłaĘ na kapitał
(fu ndu sz) pod§tawo\!-\,

Udzialv (akcie} wla§ne

{surnapou.A'BiCi
84791448,67

04,

DYRĘKjcn

..,-0.$,...2nfi......ffi,.,,ka
1Data i podpis kierov,nika jednostki, a j eżeli jednostką

kieruje organ rvieloosoboury. wszystkich członkórv tego organrr)rirchunkorł-vch)

- inne krótkoternrinou,e akt\rł,a
j jnanso.uve

- środki pienieżne w l<asie i na
rachunkach
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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
sporządzony za okres , . . . qq.91 91 ,?919. t, dq.99,9§ ?91.9 .r.

(wariant porównawczy)
jednostka obliczeniowa : zł

DVH

lśrystyt
2 5, 0i, 20ig

(Data i podpis kierownika jednositi, u l"z.ri i"onoitką
kjeruje organ Wieloosobowy, Wszvstkich cżłonkóW lego organU)

'iĄ/iersl Wyszczególnienie I}ane za rok
30,06.2018 r 30.06.2019 r

A Prlrychotl}.netto ze sprzedażv i zrównarre. z llimi, w tvnr: 43 622 801,71 48 640 682,1 0
- od je<lnostek pr_lrviązarlych

I Plzyclrody netto ze gprzeda-zy+ produktów 43 292 661,99 48 188 810 78
I] Znliana stanu plodrrktórł, (nviększen i. 

",ortość 
dodntnu\

zlnn ic,_j szeni e - rvartość ujernna) 328 298,02 450 357,6

1Il Koszt vi r-tlł,orzenia produk@
I\," PrZyclrod_v rretto ze sprzedaąv towaróił, i ,*t"r.i.łór^, 1 841 ,70 1 513 65

B Koszt}, dzi ałalnłlści opcracl,.ine.i 58 402 322,16 63 956 193.17
I -,\tlroffvzacia 2 314 590,31 2 360 493,33
I} ZLrłcie nraterialórł, i energii 20 722 220,99 21 99c 206,92
I]] Usługl obce 22 392 861 ,67 23 370 702,72
l \,, Podatki i opłaty. w tyrn: 334 209,39 31B 193,66

- podatck akcyzorł,y
W!,lrag1,o<1zenia 9 938 170,27 12 662 40B,54Vi U b ezp i ec.zeni a społeczne i inrre śrł,iadŻ.zaria. rł, n,rl. 2 376 016,58 2 946 836,05* enrerytaine 930 065,19 1 193 688,54VIl Pozostale koszty rodzajowe 324 252,95 307 351,95

\,,II] WartoŚć s]rrzedan},ch towaró)ł, i mateliałŃ
{- Z},sk (strata) ze sprzedaĄ. (A - B) -14 779 520,45 1 5 315 51 

,1 
,07

D Pozosl ałe prł.'chrldt, operac1.,ine 5 44s 591,37 3 618 782,02
I Z)rrk ż ryt,łu ror.ho,j..",@
II Dotacie 1 459 778,68 1 687 3,14,90
1ll A k nr a l,i z a cj a r.varto śoi a k t}łv óu, n i efi rl alrs orł_"vc ll 232 058,98 -307 276,63
]\, inne przychod.v opgr.ac1, jrre 3757 753,71 2 238 743,75
L I}ozostałe koszt}, qper.ac5,jne 657 956,64 741 557,14
] Stl,ata z tyfulu rozchodu niefinansorrych ikt}Ą\,ow tnł,ałi,Óń
II Aktualizacja rvartości aŁtyrłów niefi lralr.sctro,.1,ó 82 475,56 250 794,96
1Ii lnne koszt_y operac),jne 575 4B1 ,08 490 762,1B
F Zysk (strata) z działalności operactinci (C + D - E) -9 987 885,72 -12 43B 286,19
G I\,ą chody finansorve 25 395,74 129 481,85
T Dyrvidcndy i udzia.l_v rv zyskach. rv tym:

a) od jednostek powiązanych, u, tyrr:
- rv których je4nostka posiada zaangaZo*a,,ie w kap,trrl.

bj od _iednostek pozostaĄ,ch. rł, ą,,nl:
* rł, których je4nostka posiada ,uuoe3ż*.,o,r,. *, kuprt,rl-

l] Odsetki, rv tym: 25 395,74 129 481 ,85
- od _jednostek poił,iązanvch

III Z_vsk z łtuhr t,ozchodu akty,vi,ór.r, firur".o".y.lr. 
", 

§,*
w jednostkach po\^,iązanych

IV AkfuaIizacja rł,:!rklści akt_l.rvórv fi nansorłl,clr
V Inn.'

H kosz§ linansolvc 911 533,52 1 344 053,02
I Oclsetlii, lv Ę,,n: 908 251,31 1 341 419,83

- dla jednostek 1ror.l iązanych
]1 S tl,ala ż Ęyt u ht rozch odu aktlru,O,ł, i, *al**},.r, J-, t\.*

- 11 jcdnostkach polviązanvch
TiI A k tual i zac j a,"r,artośc i al<t}rł,ór,r, fi n an so,"l.ych
TV ltrlre ó zóz,z l 2 633,1 9
I Zylk (strala} brutto {F + ę -:g1 -10 874 023,50 -1 3 652 857,36
J Łq!$ek !§Ę4]ltĄ11, 58 353,00 13 87 4.00
K PozostaIe obolviązliowe zmnieiszenia zysku (zrviekszenii sii atrł
L Zl!! {strata) netlo 1r -.l - riJ -10 932 376 50 -13 666 731,36

. ...:,i a,."=
(Data i,podpis osoby, które] potĄ/ierzono prowadzenie ksiąg
rachUnkowych )


