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,:,Q1.O1.201i :31.12.2013'.A: 14.580284j6 14.097.393.56 A
I lYartoSci niernraterialirc

i prawne

12.247.56,0.22 11.611.042 S0

0,00 0,00

0,00

t I{apital (ftr nd.usz) podstawouy 12246.199,00 12.246.199,O0
Ko szty zako hc:lo nych prac
rozwo jowych 0,00 II Nale2ne wplaty na kapital

podstawowv (wielkoSd u iem nal 0,00 0,00
2 WartoSi firmy 0,00 0,00 UI Udziaty (akcjc) wlasne

(rtielko56 uiernna) 0:00 0,00
5

Inne wartoici niematerialne
1 prawne 0,00 0.00 IV Kapltal (fqndu5z) zapasowy 0,00 1.361,22

, Zaliczkt na wartoici
niematerialne i nrawne 0,00 0,0c v 'Kapital (fundusz)

z aktualizacii wvcCnv - 0,00 0,00

- 'II

I

Rzeczowe arktywa trwdle 14-sBO.2M:16 14.092393,5t VI Pozostale kapitaly:(fu ndusze)'
rezerwowe 0,00 0,00

Srodki trwate 14 030.922,56 13.45/..940,84 0,00 000
a)

grunty (w tym prawo
u2ytkowania wieczystego sruntu) 1.006.217,70 1.016.294,72 0,00 000

b)
budynki, lokale i obiekty
in2ynierii l4dou,ei i wodnei 13.008.865,75 12.419.120,14 \TI Zysk (strata) z lat ubieggch (426,188,0S) 0.00

cl ltrzqdzenia techniczne i maszvnv 15 839.11 .19.525.98 vIII Zysk (strata) rnetto 427.r.A9.31 (636 517.32)

d) Srodki transportu 0,00 0,00 x Odpisy z zysku netto w ciegu
roku obiotowego
(wielko56 uiednna)

0,00 0,00

e) inne irodki trwale 000 0,00

642.452.72

B
Zobowi4zania i r'ezerwy na
zobo*'i4zania 2 834 Ra:{ 8!

Srodki trwale w budowie 549 361.60 I Rezerwy na zobowiazania 0.00 0.0c
) Zaliczk.i na slrodki trwale

w budowie 0,00 0,00 I
Rezerwa z tytulu odroczonego
podatku dochodoweso 0,00 0,0c

III Naleinoici dlup;oteim inowe 0,00 000 z
Rezerwa na iwiadczenia
emerytalne i podobne 000 0,0c

Od jednostek powiazanvch 0,00 0.0c - dlugoterminowa 0,00 0,002

IV
vu PUZUsrarycn leonosteK
Inrvesfycje,ll, glote.m in oive

0,00 0,0c - k6tkoterminowa 0,00
0,00 0,0c 3 Pozostate rezerwv 0,00 0,00Nieruchomoici 0,00 0,0c

J

- dfugoterminowe 0.00 0,00

Dlugoterminowe aktywa
finansowe

000 00c - kr6tkotermirrowe 0.00 00c
0,00 0,00 il Zobowi4zan ia d lu gotermin owe 1.504.935,00 1.120.755,00

a) w jednostkach Dowiazanvch 000 0.0c Wobec iednostek powiazanvch 000
0.00 0.00 2 Wobec pozostaVch iednostek

kredyty ipo2yczki
1.s04.935.00 1.120.755.00

000 000 a)

- udzielone po2yczki
1.504.935 00 120.755.00

0,00 0,00 b)
z tytutu emisji dlu2nych
papie16w warto jciowych 0,00 000

- inne dlugoterrninowe aktywa
finansowe 0,00 0,0c c) inne zobowiqzania fi nansowe 0,00

0,00

0,00

000
b) w pozostalych iednostkach 0,00 0,0c d) tnne

- udzialy lub akcje 000 0,00 ilI Zobowi4za,niz
kr6tkoterminowe 1.280.577,79 1.650.733,63

- inne papiery vrartojciowe 000 00c I Wobec iednostek oowiazanvch 000 0.00
- udzielone po2:lczki 0,00 0,00 a)

z tytulu dostaw i usfug,
o okresie wymagalnoSci: 0,00 0,00

- inne dlugotemrinowe aktywa
finansowe 0,00 0,00 - do l2 miesiEcy 0,00 0,00

A Inne inwesfyr: je dlugoterminowe 0,00 0.0c - powy2ei l2 miesiecv 0,00 0,00v Dlugoterm in owr: rozliczenia
migdryo krc.sorvr: 0,00 0,0( b) lnne 0,00 0,00

I
Aktyrva z tytt:lu odroczoncgo
podatku dochodoweqo 0,00 0,00 2 Wobec pozostatych jednostek 1 280 577,79 1 650.733,63

2
Inne rozliczenia
migdzyokresowe 0,00 0,00 a) kredyty t p<tLyczki 1.134 180.00 1.231 503,79



z tytulu emisjidfu2nych

inne zobowiazania fi nansowe

z tytulu dostaw i uslug,
'1 0. 1 81 ,02

zaliczki otrrymane na dostawy

z tytutu dostaw i usfug, o

- powy2ej 12 miesigcy

z lrtutu dostaw i ustug, o

174.498.71

z tytufu podatk6w, dotacji, cel,
ubezpiecze6 spolecznych
i zdrowotnych oraz innych
iwiadczeri

'100.7'1 3,98

- lnne DaDlery wartosclowe

- inne k6tkoterminowe aktywa
finansowe

- inne kr6tkoterminowe aktywa
finansowe

Srodki pienig2ne i inne aktywa
't 00.713,98

- 6rodki pienip2ne w kasie i na
rachunkach

0,00
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*J{iR Z4?- i6 "-u r "isa RACHUNEK ZYShIOW I STRAT

sporzEdzony za okres 0J .01 .201 l-31 .12.2013r.

(wariant por6wnrawczy)
jedn ostka obliczeniowa : zl

!Viersz ,I)aneza rok
2012, 2013

A Przychodv netto ze sprzedairy i zr6wnane z nimi. w tvm: 2.433.226.03 3.120.298,18

_ - ,od jednostek powi4zanych 0.00 0.00
I Przychody netto ze sprzedazy produkt6w 2.433.226.03 3.120.298,r8
II Zmiana stanu produkt6w (zwiEkszenie - wartoS6 dodatnia,

znrnLie jszenie - wartoSi uiemna) 0,00 0,00
TI1 Koszt *rytworzenia produkt6w na wlasne ootrzebv iednostki 0.00 0,00
IV Przl'chody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w 0.00 0.00
B Koszty dzialalno5ci operacyinei 3.235,960.57 4.409.394,35
I 4nn'Fy.u.ju 660.090,52 748.668,0 l
II ZuZycie material6w i enersii 619.7 56.17 733.764,53
III Ushrgi obce 931.656_42 1.333.937.65
IV _.P_g!ltLl oplgty.y ty m 52.565.96 50.433,27

- pggatg\_gtcyzgwy 0,00 0,00
Wyrtagrodzenia 737.912,40 1.222.193,79

VI Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia | 85.420.83 260.13'7,57
VII Pozostale kosztv rodzaio"ve 48.557.67 6() 75q 5?

VIlI Warto66 sprzedanych lowar6w i material6rv 0,00 0.00
c Zyslk (strata) zn sprzeda-Ly (A - B) \8O2J34,s4) (1.289.096,17)

D Fozrrstale prrychody opcracyi nc I -483.153,0s 844.092,3s
/4sl< ze zbycia niefinansor.lych aktyw6rv trwalych 1.048.654-50 0,00

II Dotacje 218.081,23 726.643.41
Iil Lnne przychody operacyine 216.417 _32 I t7 .448.94
E lPozostale kosztv operacvine 865,1 9 4.376,27

_$ggflg TzlygfgIfgfi nansowych aktyw6w tnvalych 0,00 0.00
II -4ktr.ral izacja wano5ci ak tyw6rv n ie fi nansowy ch 0,00 0,00
II] Inne koszty operacyjne 865.1 9 4.3'76,27

F Zysh (strata) z dzialalno5ci operacvinei (C + D --E) 679.553,32 (44e.380,09)

G Frzychodv finansowe 1 0.3 r 8,53 7.470,74
I _l]yrvidendy i udziab w zyskach. w tym: 0,00 0,00

- od iednostek powiazanych 0,00 0,00
II Qdsr:tki, w tym 10.3 18.s3 7.470,74

- <'d jednostek porviqzanych 0.00 0,00
III 7.l tI.Zp zbyc i a i nwesty cj i 0,00 0,00
IV A$tirli<g+f a(oSc i i nwestycj i 0,00 0.00

Inne 0,00 0,00
H Kosrzfv finansowe 232.796,54 194.607,97
I Odsetki. w tvm: 232.796.54 194.607.97

- dla iednostek porviazanych 0.00 0,00
II Strala ze zbycia inrvestycii 0.00 0.00
UI Aktualizacja wartodci inwestycii 0,00 0,00
IV Inne 0,00 0,00
, Zysh {strata} z dZialalnofti sospodarczei (F + G- H) 457.Q75,31 (636.517,32',)

J Wynik zdarzef nadzwvczainvch (J.I. - J,II.) 0,00 0,00
I Zysl-i nadzryczajne 0,00 0,00
II Straly nadzwyczajne 0.00 0,00
K Zvsk (slrata) brutto (l +/-J) 457.075,31 (636517,321
f, Podatck dochodorvv 29.526,00 0.00
M Pozosta lc obon,iazkowe zmnieiszen ia zvsku (zrviekszcnia strr.a tv) 0,00 0,00
N Zvsli (strata) netto (K - L :- ilI) +2 / .549,J I \o5o5 | /,JZ)

sporz4dzono,lnia 28,02. 20 1 4r

(imiQ, nazwisko i podpis erownika jednostki, a jezeli jednostkE

GraZyna Sitefahska
(imig, nazwisko i podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksiag
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rachunkowych - na podstawie art 52 ust 2 ustawy o rachunkowo6ci) kieruje organ wieloosobowy, wszystkich czlonk6w tego organu
- na podstawie art 52 ust 2 ustawy o rachunkowo6ci)
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