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dzony za okres q1,9:l _2g].9r 9,q ,3..l,J.z.|QJ.3r

{metoda pośrednia)

(Data i podpis osoby, której poivierzono prowadzenie ksiąg
rachtnkowyclr) rłtgł, lił

Druk: WydaŃnicnYo I'odatkowc GoFl}i sp. z o.o,. ó6-400 Gożów wlkp_, ul. orvocorva 8,

jednostka obliczeniowa:
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fil |fPżśSSi *nndlićł.pietiiĘltmp,niż,*ili_ł.&Yi'd_§p_i; inei
L Zvśk,(strata} nelló 61.675€6 .625€69r40
ll. !(órćt ińrań 2293'.Oż3;24 1 31,i{*57.55

Amortyzacia 1 305 165,31 1 462 ,181,38

] zvski (stratv) z tvtufu różnic kursowvch 0.00 0,00
3 odsetki i udziały w zvskach t'dvwidendv) 0.00 2 920.86
4, Zysk (strata) z działalności irrwestycyine 15 1 15"13 275 509,97
5 zniana stanu rezerw -486 857,00 39 632.00
6 Zmiana stalru zapasów -3 555,67 15 21B,76
7. znriana stanu należności -31 072.10 75 996,53
8. Zmiana starru zoborł,iązań krótkoterminorłl,ch, z wyiątkięm Dozv-częk i kredytólv 2 082 168,20 -3 048.78
9. Zmiłna staltu rozliczeń mięrlzyokresolwch ,1,1 222.97 -517 206.77
l0. Inne korek8 -576 717,66 -9 40B,BB
tll. ] F-.rżćbłvłłv pieniCżntj:netto z isłalnaśći ilserrrcvinei {t+/-lr) 2 354 699,;19 685 388-,,:15

'B. ] łł,.,łł_-l :*r.n]itlióiiłł§ićili**ńttk z dłi§l$inrści iilw#Aiśvinei",l
,,I; ł{ńlinłtl 330.00 4:7 723,5&

Zbycię wartośoi niernaterialnych i Drarvnvcb orazrzeczolvvch aktvwórł. h-wałvch 330,00 47 723,5B
) Zbycie inwestycji w nienrchoności oraz wartości nienratęrialne i prarvne 0,00 0,00
3. z aktywów finansorvych, w wnr: 0.00 0,00

a) rv ieclnostkach powiązanych 0,00 0.00
b) lv pozostałvch ieclnostkach 0.00 0.00

zbvcie aklvwów fi nansowvch 0,00 0,00
- dv,widendv i utlziałv u, zvskach 0.00 0,00
- spłata udzielonyclr poż_yczek dfugoterminorłvch 0.00 0,00
- odsetki 0.00 0.00
- inne wołvlw z aklvwćllv finansrlrł,vch 0,00 0,00

4. Inne wpłvw-y itrwesfu cv i ne 0.00 0.00
rii lryvdatki 1,975,406l06 2 393:124iiŻ2
l Nabl,cie wortości nicmaterialnych i prarvnyclr oraz rzeczowvch ak§,wów hwafuch ,l 975 406,06 2393 124,22
ż. InwesĘcIe w nieruchomości oraz waftości nietnaterialrre i pralvne 0.00 0,00
)- Na aktywa finansowc, rv tym: 0.00 0,00

a) w iednostkach nou,iazanvch 0,00 0,00
b) w prlztlstałych ietlrrostkach 0.00 000

- nabycie aktywów f'inansorvych 0,00 0.00
- udzielone ooży czki <lłusoterminowe 0.00 0,00

1, Inne wvdatki inr.vestvcvirre 0.00 0.0c
t1I. łrzCphlyv Dienięźń€ ,n§ttb z'działaln ci inwestl.cvinei (I.il) 1 975 076.06, .2 345 40ai3;Ą

il$iliii FH h}1T:,ś_i.,ó.dlŁ8{łii;iils 9zń* z,dźiĘlłNfiścirina&§$el,
r. lVp l 0,00 6§J 957.99
l \ł'płyrvy rretto z wydania rrdziałórv (emisji akcji) i innych instnrmettów kapitałowycli

oraz doołat do kaoitafu 0,00 0,00
z, kredvty i oożvczki 0,00 651 957,99
3, Ernisia dłużnych papierów rł,artościorvych 0.00 0,00
4 Irrne lvoh.wv finanso*.c 0.00 0.00
H: \ł/,*datlłi 4ż 083.36 40 833;06

Nabycie rrdziałów (akci i ) własnych 0,00 0,00
ż Dlrvidendy i inne wvpłaty na rzecz właŚciciel 0.00 0,00
J lnrre. niź wlr:łatv na rz.ec7, właścicieli" lwdatki z tvhrłu oodziafu zvsku 0,00 0.00
4. Spłaty kredytórł, i pożvczek 37 912,20 37 912,20
5. wykup <lłużlrrlch papierórł, wańościorwch 0.00
6. Z tttulu innych zobowiązań finansorvych 0,00
7- płatności zobolviązair z tvtuhr umów leasincu finatrsoweso 0.0c
8. Odsetki 4 17,| 16 2 920,86
9. Irrnc wvdatki flnansorve 000 0,00
lil- f-,rżeBhiŃrl pieni*żrć:,netto:żiżiałnlnoś.ci fililnsorf§i {1.1I) -42 !83.36 6J]1 il24::§3
!]!}: P..iąęp}Y.,§f pńialti ażna;n §łt$; +.,*ź_8ń {A-fi l##j}iITt+/!C.Hł } 337 539"77 lti:&18 887l3ć

.:..i::&::j lłt§Ołi.źilżniiafifl §ti'bł:.§rodkńryńienidiHt§h.w :,; 337 539.77 1 8ii8Ż.7;5€

znriana statlu śroclków oienieżnvch z tvtufu róźnic kursowvch 0,00 0,00
Fl §rutIkinienieżbe.rn rl§tż*tCk t lłła'ła 3 543:555:76 3 łi§,Y]iil§s

C,. §*łl{I*iblutl&ż Uii{, i i.nkr-eśilif-+l§).Lt*,l#H 3 E81 095i§3 E832liafrvi73,
- cl osralriczonęi możliwości dvsnonowania 10 74B,19 21 768,23
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1t1 1fi5friguje organ wieloosóbii*y, wjŹysikich cŻłonków tego organu)
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