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Al. Zwycięstwa l5
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓw rrcNlęŻNycu sPoRZĄDZoNY NA DZIEŃ 3l.|2.żOt7

ubieelv rok obrotow bieżacv rok obrotow
A. środków nienieżnvch z dzialalności ż64 987.0l _l7 308 l82,52

Zysk (strata) netto 839 582,38 -2l 062.44
IL Korektyrazem -574 595,37 I7 287 |20,08

Amortyzacja 85,1 
,163,ż7 9l4 592,06

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dwvidendy) -3 832.98
Zysk (strata) z działalności inwestycyinei
zmiana stanu rezeru 35 457,00

6, Zmiana stanu zapasów
zmiana stanu należności -43,734.50 l99 533,08

stanu z -479 40l. -15 634,92
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -49 9|7;70 -49,1 0l3;7:

l0, Inne korekty -855 47i l7 362 000,0(
l. Inne korekty- roz|iczenie dotacji inwestycy_jnej 162 987,3

III. PrzepĘwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-I| 264 98,7,0l l7 308 l82,5,
E,....._P_t_z.ępĘwy§lqdkółvpig4iężnychzdzialatnościinwcsĘqyjne j -7 855,1(

Wp,łylry 950 000.0C 39l 000,0(
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych orazrzeczowch aktpvów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wańości niematerialne i

Zaktpvów finansowych, w Ęm 0,0c 0,00
a) w iednostkach powiązanych
b) wpozostałychjednostkach 0,00 0,00

zbycie aktvwów fi nansowych
dwidendy i udziały w zyskach

; spłataudzielonychpoĄczekdługoterminowych
- odseiki

- inne wpĘwy z akt}ryvów fi
Inne wpływy inwestycyjne 950 000,0( 391 000,00
Wvdatki 926 445.12 398 855,10
Nabycie wartości niematerialnych i 926 445.12 392 029,07
Inwestycie w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktyłva finansowe, w tym: 0,00 0,00
w iednostkach powiązanych
w pozostałych iednostkach 0,00 0,00

nabycie aktywów fi nansowych
udzielone lożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne 6 826,0
IIL Przepłyty pieniężne netto z działalności inwestycyinei (I-II) ż3 554,ż8 7 855,10

_9,.....-P.lłęp!y:yy-.§re9}§Jt.pięłxł.lyg.Ę.ł..{.:h!illg.§gi.!1lrlgglltsi
I. Wpływy

3 832,98 17 362 000,00
3 832-98 l7 362 000,00

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału

2, Kredw ipożyczki
3, Emisia dłużnych papierów wańościowych
4. Inne wptywy finansowe ] 832,98 l7 362 000,00
II, Wydatki 0.,00 0,00

Nąbycle udziałów (akcji) własnych
2. Dwvidendy i inne wvpłaty na rzecz właściciełi
3, |44e nlZ yypłaty narzeczwłaścicieli wydatki z ty,tułu podziału zysku

!, §p!ąly kgdltów !pozyczek
§, Wykup dlużqych papielów wartościowych

§, Z_!l,!tt!u blyqh zobowiązań flnansowych

l, P!ą!4ości 4obowJązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9, Inne wvdatki finansowe

[. Pryepłylvy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 832,98 l"l 36ż 000,0a
D. PrzepĘwy pieniężne netto, rszem (A.III+/-B.III+/-C.ilD 292 314,27 45 962,38
E, Bilansowa zmiana stlnu środków pieniężnych, w Ęm:
- zmiana stanu środków pieniężnych z Mułu różnic kursowych
F. Srodki pieniężne na początek okresu 380 841.8l 673 216,08

G. środki pianięrńe ;; t<óńiei ońóiu (ril-Dl,," łń, 673 2t6,08 7l9 118,46

o ograniczonei możliwości dvsoonowanta
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