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Nagłówek

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2019-03-15

KodSprawozdania SprFinSkonsolidowanaJednostkaInnaWZ
lotych

WariantSprawozdania 1

Sprawozdanie finansowe
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1. Informacje podstawowe o jednostce dominującej

1A. Nazwa (firma), siedziba

NazwaFirmy WAN SPÓLKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo Mazowieckie

Powiat M.St. Warszawa

Gmina M.St. Warszawa

Miejscowość Warszawa

1B. Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

1C. Numer we właściwym rejestrze sądowym 0000018902

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 2 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN-Stal Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 46, 72, Z, SPRZEDAZ HURTOWA METALI I RUD
METALI

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 51

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 51

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym W.A.2000 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 56

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 56

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Dane jednostki:
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2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN OKNA Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 26 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym NAW Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 28 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 17 Sp. z o.o. 

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100
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2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 20 Sp. z o.o. 

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 75

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 75

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN-Leasing Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 44 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 88

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 88

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 48 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 84 Sp. z o.o.
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2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN-Invest Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN Trade Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 99

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 99

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 88 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 82 Sp. z o.o.

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 51

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 51

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.
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2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym WAN 4 Sp. z o.o. pośrednio przez WAN 44 100%

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 0.00

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 0.00

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

WAN 24 Sp. z o.o. ( pośrednio przez WAN 4  Sp. z
o.o.100%  i WAN 44 Sp. z o.o. 100%)

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 0.00

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 0.00

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

WAN 83 Sp. z o.o. (pośrednio przez WAN 88 Sp. z o.o.
75%)

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 0.00

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 0.00

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

R.A. Italia Sp. z o.o. (pośrednio przez WAN 4 Sp. z
o.o. i przez WAN 44 Sp. z o.o. 50% oraz pośrednio
przez WAN 24 Sp. z o.o. 50%

2B. Przedmiot działalności 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA
WŁASNY RACHUNEK

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 0.00

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 0.00

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Powiązania kapitałowe.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Deyale Investments Limited
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2B. Przedmiot działalności .

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 100

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 100

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją powiazania kapitałowe

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

2A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym .

2B. Przedmiot działalności .

2C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym 0.00

2D. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 0.00

2E. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją .

4. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane

4A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, w której jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie
w kapitale CENTROMOST

4B. Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowananych posiadających zaangażowanie w
kapitale jednostki innej niż jednostki podporządkowane CENTROMOST

4C. Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek wysokości zatwierdzonego wyniku
finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy (można pominąć te dane, jeżeli bilans jednostki
nie jest ogłaszany)

XXXXXX

4D. Udział w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy 25

4E. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu)
podstawowym 25

5. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego
sprawozdania finansowego CENTROMOST

5B. Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia BRAK KONTROLI

5C. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego
inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek 25

5D. Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowananych posiadających zaangażowanie w
kapitale jednostki wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego XXXXXX

6. Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony

6A. Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej WAN STAL SP Z O.O.

6B. Czas trwania jednostki powiązanej

DataOd 2018-01-20

DataDoOpis 2018-12-31

8. Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie
finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false
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9. Założenie kontynuacji działalnności

9A. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości

true

9B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te
jednostki działalności false

10. Informacja czy sprawozdania finansowe jednostek powiązanych są sporządzone po połączeniu spółek

10A. W przypadku sprawozdania finansowego jednostki powiązanej sporządzonej za okres, w ciągu
którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po
połączeniu spółek

true

10B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) ŁĄCZENIA UDZIAŁOW

11. Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

11A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:

xxxxx

11B. zasady grupowania operacji gospodarczych

Metoda konsolidacji pełnej

Przy konsolidacji metodą pełną sumowaniu
podlegają, w pełnej wartości, poszczególne pozycje
odpowiednich sprawozdań finansowych Jednostki
dominującej i jednostek zależnych. Po
przeprowadzeniu sumowania dokonywane są
wyłączenia i inne korekty zgodnie z Ustawą. 

11B. zasady grupowania operacji gospodarczych

Wyłączeniu podlegają:
• wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów
posiadanych przez Jednostkę dominującą i inne
jednostki objęte konsolidacją w jednostkach
zależnych z tą częścią, wycenionych według wartości
godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która
odpowiada udziałowi Jednostki dominującej i innych
jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją w
jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia
sprawowania nad nimi kontroli;
• efekt wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją.

11B. zasady grupowania operacji gospodarczych

Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych,
należące do osób lub jednostek innych niż objęte
konsolidacją, wykazywane są w odrębnej pozycji
pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach
własnych, jako kapitały mniejszości

11B. zasady grupowania operacji gospodarczych ....

11B. zasady grupowania operacji gospodarczych ....

11B. zasady grupowania operacji gospodarczych ....
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11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
lub umorzeniowe oraz odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w
budowie, środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich
finansowania za okres budowy, montażu i
przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia
środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Koszty zakończonych prac rozwojowych
prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby,
poniesione przed podjęciem produkcji lub
zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości
niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są
warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości
ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji,
przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub
innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości
środka trwałego lub składnika wartości
niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis
aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych. 

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
zaliczone do długoterminowych inwestycji ujmuje się
początkowo według ceny nabycia (kosztów
wytworzenia) pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
Nie rzadziej, niż na dzień bilansowy, nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do
długoterminowych inwestycji wycenia się według
ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości
godziwej.
Różnice będące efektem aktualizacji wyceny do
poziomu cen rynkowych lub inaczej określonej
wartości godziwej odnoszone są w ciężar rachunku
zysków i strat, odpowiednio w pozostałe przychody i
koszty operacyjne.
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11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości,
wartości niematerialne i prawne oraz aktywa
finansowe, wycenia się według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
inwestycji obciąża pozostałe koszty operacyjne. W
przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano
odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość
całości lub odpowiedniej części uprzednio
dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość
inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych
przychodów operacyjnych. 
Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w
jednostkach podporządkowanych wycenia się według
wartości historycznej. W przypadku udziałów w
jednostkach podporządkowanych, w których Spółka
nie sprawuje kontroli dokonuje się wyceny metodą
praw własności

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji
długoterminowych wyceniane są w następujący
sposób (w zależności od kategorii, do której zostały
zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o
instrumentach finansowych):
a) „pożyczki udzielone i należności własne, do których
zalicza się pożyczki” – wycenia się w wysokości
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej,
b)  „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do
których zalicza się udziały i akcje” – wycenia się w
wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości
wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa
te mają ustalony termin wymagalności wówczas
wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego
kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego
terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie
nabycia.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w
tym instrumentów pochodnych 
z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i
instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych okresu sprawozdawczego, w którym
nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania
aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii
dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości
godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych
odnosi się do przychodów i kosztów finansowych. 
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11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji
krótkoterminowych wyceniane są w następujący
sposób (w zależności od kategorii, do której zostały
zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem 
o instrumentach finansowych):
a)  „pożyczki udzielone i należności własne, do
których zalicza się pożyczki udzielone” wycenia się w
wysokości zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
b) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do
których zalicza się udziały i akcje” 
– wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma
możliwości wiarygodnego ustalenia wartości
godziwej a aktywa te mają ustalony termin
wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej a jeżeli aktywa te nie
mają ustalonego terminu wymagalności wyceny
dokonuje się w cenie nabycia.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w
tym instrumentów pochodnych, 
z wyłączeniem pozycji zabezpieczających, za
wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w
którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki
przeszacowania aktywów finansowych
zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do
sprzedaży i wycenianych 
w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji
zabezpieczanych odnosi się do przychodów 
i kosztów finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa
finansowe wycenia się według ceny nabycia.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Należności 
Należności wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o
odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy
uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich
zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen
nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia
nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości
bezpośrednich kosztów wytworzenia pomniejszonych
o utratę wartości.
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11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie
krajowych środków płatniczych, walut obcych i
dewiz. 
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3
miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia,
nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków
pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów
środków pieniężnych.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w odniesieniu do poniesionych
kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem
rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Kapitał własny
Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał
Jednostki dominującej. Kapitał zakładowy
wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i
wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz
nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są, jako
należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne
wycenia się w cenie nabycia.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
tworzone są w oparciu o wyliczenia na podstawie
obowiązującego regulaminu wynagrodzeń,
aktualnego stanu zatrudnienia przy założeniu
przyrostu płac na poziomie stopy dyskontowej.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Zobowiązania 
Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności
przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych
zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i
usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe
części sald wykazywane są, jako krótkoterminowe.
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań
finansowych przeznaczonych do obrotu,
instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań
oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później
niż na koniec okresu sprawozdawczego, według
skorygowanej ceny nabycia. 
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
oraz instrumenty pochodne o charakterze
zobowiązań wycenia się w wartości godziwej
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11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Podatek dochodowy odroczony 
W związku z przejściowymi różnicami między
wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz
stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z
tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego,
w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego oraz straty
podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego
tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w
związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują
zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego w przyszłości.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego
tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w
związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują
zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
stawek podatku dochodowego obowiązujących w
roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu
podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy
czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z
kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał
własny.

11C. metody wyceny aktywów i pasywów ...

11C. metody wyceny aktywów i pasywów ....

11C. metody wyceny aktywów i pasywów ...

11D. dokonywania amortyzacji

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy
ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej
użyteczności środka trwałego oraz składników
wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność
przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych
podlega okresowej weryfikacji. Grupa stosuje
następujace roczne stawki amortzacyjne dla
podstawowych grup środków trwałych:
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Wprowadzenie

11D. dokonywania amortyzacji

• budynki i budowle o charakterze użytkowym   2,5%
• budynki i lokale mieszkalne 1,5%
• urządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%
• środki transportu   20%
• pozostałe środki trwałe  10% - 30%Roczne stawki
amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i
prawnych są następujące:
• oprogramowanie komputerów 30%
• pozostałe  20%

11E. ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie
dostarczenia towaru, jeżeli Grupa przekazała znaczące
ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do
towarów, lub w momencie wykonania usługi.
Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez
uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po
uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

11E. ustalenia wyniku finansowego ....

11E. ustalenia wyniku finansowego ....

11F. zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych
sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co
sprawozdanie jednostki dominującej, przy
wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w
oparciu o jednolite zasady rachunkowości
zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o
podobnym charakterze. 

12. Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów,
dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych
sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich
przyczyny

Nie dokonywano zmian

13. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Konsolidacją nie są obejmowane podmioty w
przypadku gdy:
dane jednostki zależnej są nieistotne,
udziały zostały nabyte w celu dalszej odsprzedaży w
przeciągu roku,
występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli.

14. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji ....

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki ......

14. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji ......

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki ....

14. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji .....

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki .....
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

Aktywa razem 544 361 195,90 545 128 767,94 0,00

A. Aktywa trwałe 347 871 121,82 333 279 030,81 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 3 871 686,76 5 162 249,01 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 3 871 686,76 5 162 249,01 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00

1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00

III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 369 318,14 1 730 348,46 0,00

1. Środki trwałe 1 869 318,14 1 730 348,46 0,00

A. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 36 000,00 36 000,00 0,00

B. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 610 570,52 640 970,52 0,00

C. Urządzenia techniczne i maszyny 280 356,72 364 086,63 0,00

D. Środki transportu 280 726,14 418 545,76 0,00

E. Inne środki trwałe 661 664,76 270 745,55 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 500 000,00 0,00 0,00

IV. Należności długoterminowe 266 570,00 258 595,80 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 266 570,00 258 595,80 0,00

V. Inwestycje długoterminowe 335 350 476,96 319 456 270,69 0,00

1. Nieruchomości 329 337 882,41 315 699 479,89 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 827 771,62 2 363 353,10 0,00

A. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą
proporcjonalną 0,00 0,00 0,00

1. - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00

1. - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

1. - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00
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D. w pozostałych jednostkach 4 827 771,62 2 363 353,10 0,00

1. - udziały lub akcje 88 880,00 1 638 930,55 0,00

2. - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. - udzielone pożyczki 4 039 515,65 41 142,19 0,00

4. - inne długoterminowe aktywa finansowe 699 375,97 683 280,36 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 1 184 822,93 1 393 437,70 0,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 013 069,96 6 671 566,85 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 933 646,79 6 535 410,74 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 79 423,17 136 156,11 0,00

B. Aktywa obrotowe 196 490 074,08 211 849 737,13 0,00

I. Zapasy 164 222 385,03 170 533 879,79 0,00

1. Materiały 79 958 784,01 55 950 643,88 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 34 265 871,66 26 113 280,92 0,00

3. Produkty gotowe 11 384 642,95 43 208 720,04 0,00

4. Towary 38 304 890,79 41 428 252,73 0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi 308 195,62 3 832 982,22 0,00

II. Należności krótkoterminowe 11 084 118,62 3 461 565,20 0,00

1. Należności od jednostek powiązanych 706 069,65 144 894,01 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 706 069,65 144 894,01 0,00

1. - do 12 miesięcy 706 069,65 144 894,01 0,00

2. - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00

1. - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 10 378 048,97 3 316 671,19 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 702 970,82 1 311 827,79 0,00

1. - do 12 miesięcy 4 702 970,82 1 311 827,79 0,00

2. - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych 1 053 274,63 1 793 276,64 0,00

C. inne 4 621 803,52 211 566,76 0,00

D. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 18 850 784,15 35 449 190,23 0,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 505 099,98 35 103 506,06 0,00

A. w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 0,00

1. - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00

1. - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00
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4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. w pozostałych jednostkach 632 088,79 12 547 087,27 0,00

1. - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. - udzielone pożyczki 632 088,79 12 547 087,27 0,00

4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

D. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 873 011,19 22 556 418,79 0,00

1. - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16 851 018,27 10 384 040,24 0,00

2. - inne środki pieniężne 1 021 992,92 12 172 378,55 0,00

3. - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 345 684,17 345 684,17 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 332 786,28 2 405 101,91 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 544 361 195,90 545 128 767,94 0,00

A. Kapitał (fundusz) własny 340 144 641,85 329 424 142,21 0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9 600 000,00 9 600 000,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 234 973 866,54 222 529 760,29 0,00

1. - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) 125 032 750,00 125 032 750,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 105 898 047,00 105 898 047,00 0,00

1. - tworzone zgodnie z umową /statutem spółki 105 898 047,00 105 898 047,00 0,00

V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -21 286 307,69 -21 408 603,53 0,00

VII. Zysk (strata) netto 10 959 036,00 12 804 938,45 0,00

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

B. Kapitały mniejszości 4 483 606,35 4 433 606,35 0,00

C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00

I. Ujemna wartość - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00

II. Ujemna wartość - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 199 732 947,70 211 271 019,38 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 29 244 243,34 27 322 305,71 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 244 243,34 27 322 305,71 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00

1. - długoterminowa 0,00 0,00 0,00

2. - krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00

1. - długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. - krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 98 475 267,67 125 085 643,26 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 98 475 267,67 125 085 643,26 0,00

A. kredyty i pożyczki 98 475 267,67 125 085 643,26 0,00
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B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

C. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

D. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

E. inne 0,00 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 72 013 436,69 58 863 070,41 0,00

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 72 013 415,27 58 863 048,99 0,00

A. kredyty i pożyczki 44 593 693,07 11 094 209,24 0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

C. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 268 568,44 10 655 613,24 0,00

1. - do 12 miesięcy 10 268 568,44 10 655 613,24 0,00

2. - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 12 572 774,11 28 595 647,18 0,00

F. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 857 397,92 4 858 951,04 0,00

H. z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00

I. inne 2 720 981,73 3 658 628,29 0,00

4. Fundusze specjalne 21,42 21,42 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. - długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. - krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00
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A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 71 843 581,89 61 728 227,93 0,00

J. - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej 1 777 158,12 1 398 388,20 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 521 108,17 20 628 149,91 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49 322 473,72 41 100 078,02 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 59 816 455,56 50 360 501,98 0,00

I. Amortyzacja 384 179,98 258 775,36 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 2 616 551,54 2 340 874,25 0,00

III. Usługi obce 11 051 917,01 8 253 794,72 0,00

IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 864 222,98 2 798 564,90 0,00

1. - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 3 157 237,04 2 820 353,33 0,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 460 424,12 428 179,62 0,00

1. - emerytalne 237 875,19 209 040,20 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 076 755,10 903 165,87 0,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 38 205 167,79 32 556 793,93 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 12 027 126,33 11 367 725,95 0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne 15 135 377,99 14 624 630,97 0,00

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 434 989,39 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 14 700 388,60 14 624 630,97 0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 2 135 089,85 4 325 713,80 0,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 2 044 014,18 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 88 565,50 0,00

III. Inne koszty operacyjne 2 135 089,85 2 193 134,12 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 25 027 414,47 21 666 643,12 0,00

G. Przychody finansowe 674 679,55 10 966 410,67 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

A. od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

B. od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 610 406,67 1 647 396,98 0,00

J. - od jednostek powiązanych 0,00 29 202,30 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 314,00 1 459 458,60 0,00

J. - w jednostkach powiązanych 0,00 594 989,48 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

V. Inne 63 958,88 7 859 555,09 0,00

H. Koszty finansowe 10 189 541,44 13 396 719,14 0,00

I. Odsetki, w tym: 5 426 006,53 4 178 503,43 0,00

J. - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
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II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 1 559 723,88 4,21 0,00

J. - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

IV. Inne 3 203 811,03 9 218 211,50 0,00

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I) 15 512 552,58 19 236 334,65 0,00

K. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00

II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00

L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00

II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00

N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M) 15 512 552,58 19 236 334,65 0,00

O. Podatek dochodowy 4 553 516,58 6 431 396,20 0,00

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 0,00

S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R) 10 959 036,00 12 804 938,45 0,00

Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 20 z 24



Sage ESF
  ul.  
NIP: 524-103-36-82

Rachunek przepływów pieniężnych

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00

I. Zysk (strata) netto 10 959 036,00 12 804 938,45 0,00

II. Korekty razem -27 016 693,02 -1 222 176,89 0,00

1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 0,00

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00

3. Amortyzacja 384 179,98 258 775,36 0,00

4. Odpisy wartości firmy 0,00 0,00 0,00

5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00

6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 794 847,87 1 358 656,41 0,00

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 815 599,86 2 531 106,45 0,00

8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 954 315,00 -22 296 619,76 0,00

9. Zmiana stanu rezerw 1 921 937,63 99 131,00 0,00

10. Zmiana stanu zapasów 6 311 494,76 3 806 209,79 0,00

11. Zmiana stanu należności -7 630 527,62 18 796 563,79 0,00

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -20 349 117,55 7 968 780,24 0,00

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 730 812,52 2 144 013,64 0,00

14. Inne korekty z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00

17. Wyceny nieruchomości -13 332 167,73 -14 313 915,86 0,00

16. Amortyzacja wartości firmy 1 290 562,26 1 290 562,26 0,00

15. Efekt zbycia i nabycia udziałów w spółkach objętych konsolidacją 0,00 -2 865 440,21 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -16 057 657,02 11 582 761,56 0,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00

I. Wpływy 15 898 944,15 47 906 446,33 0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 137 486,93 131 851,63 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 750 000,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym 15 761 457,22 47 024 594,70 0,00

A. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 15 761 457,22 47 024 594,70 0,00

1. - zbycie aktywów finansowych 1 550 050,55 9 649 600,00 0,00

2. - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 17 117 850,00 0,00

3. - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 13 601 000,00 18 609 747,72 0,00

4. - odsetki 610 406,67 1 647 396,98 0,00

5. - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki -6 884 624,06 -21 930 337,58 0,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 139 624,06 0,00 0,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym -5 745 000,00 -21 930 337,58 0,00

A. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach -5 745 000,00 -21 930 337,58 0,00

1. - nabycie aktywów finansowych 0,00 -1 638 880,00 0,00

2. - udzielone pożyczki długoterminowe -5 745 000,00 -20 291 457,58 0,00

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 0,00 0,00
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5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 9 014 320,09 25 976 108,75 0,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00

I. Wpływy 18 069 240,00 5 303 341,05 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 18 069 240,00 5 303 341,05 0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki -15 709 310,67 -30 680 229,16 0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek -10 055 578,81 -26 200 659,64 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00

8. Odsetki -5 426 006,53 -4 178 503,43 0,00

9. Inne wydatki finansowe -227 725,33 -301 066,09 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 359 929,33 -25 376 888,11 0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 683 407,60 12 181 982,20 0,00

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 0,00 0,00

1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 22 556 418,79 10 374 436,59 0,00

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 17 873 011,19 22 556 418,79 0,00

1. - o ograniczonej możliwości dysponowania 155 000,00 155 000,00 0,00
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Zmiany w kapitale własnym

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 329 424 142,21 316 054 282,94 0,00

1. - korekty błędów 0,00 0,00 0,00

IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów 329 424 142,21 316 054 282,94 0,00

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9 600 000,00 9 600 000,00 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00

2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9 600 000,00 9 600 000,00 0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 222 529 760,29 209 910 681,56 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12 444 106,25 12 619 078,73 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 12 444 106,25 12 722 312,83 0,00

1. - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00

2. - podziału zysku (ustawowo) 12 444 106,25 12 683 328,16 0,00

3. - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00

4. - włączenie spółki do konsolidacji 0,00 38 984,67 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 -103 234,10 0,00

1. - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00

3. - rozliczenie umorzenia udziałów własnych 0,00 -85 091,96 0,00

2. - wyłączenie spółki z grupy 0,00 -18 142,14 0,00

2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 234 973 866,54 222 529 760,29 0,00

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00

2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 105 898 047,00 105 898 047,00 0,00

1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 105 898 047,00 105 898 047,00 0,00

7. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -21 408 603,53 -14 423 831,83 0,00

1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 804 938,45 0,00 0,00

1. - korekty błędów 0,00 0,00 0,00

2. - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

4. - przekazanie na kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00

3. - przeniesienie zysku 12 804 938,45 0,00 0,00

2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -12 444 106,25 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00
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B. zmniejszenie (z tytułu) -12 444 106,25 0,00 0,00

1. - przekazanie na kapitał zapasowy -12 444 106,25 0,00 0,00

3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 360 832,20 0,00 0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -21 408 603,53 -14 423 831,83 0,00

1. - korekty błędów 0,00 0,00 0,00

2. - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

6. - wyłączenie spółki z grupy 0,00 366 180,06 0,00

5. - pokrycie straty 0,00 7 331 421,64 0,00

4. - włączenie spółki do grupy -238 536,36 -7 319,90 0,00

3. - przeniesienia straty do pokrycia 0,00 -14 675 053,50 0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -21 647 139,89 -21 408 603,53 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -21 647 139,89 -21 408 603,53 0,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -21 286 307,69 -21 408 603,53 0,00

9. Wynik netto 10 959 036,00 12 804 938,45 0,00

A. zysk netto 10 959 036,00 12 804 938,45 0,00

B. strata netto 0,00 0,00 0,00

C. odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 340 144 641,85 329 424 142,21 0,00

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00 0,00
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