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A

Fundu e:ł9 ńe

0,0(

I

Fundusz podstawowy

.:żlA::Jv*::łA7::ł7

żĘĘrvł Ęrfi ,l

27 145 692,25

27 499 990,9:

576329,25

602 590,8(

1

Koszty zakończonych prac
rozwojowych

l

Fundusz udziałowy

ż

Wartość firmy

2

Fundusz wkładów mieszkaniowych

5 460 382,43

5 230 087,2§

J

Inne wartości niematerialne
i prawne

3

Fundusz wkładów budowlanych

21 108 980,57

21

ffi7 312,&

II

Fundusz zasobowy

19 082 551,17

17

u4

4

il
l
a)

zaliczń

na wańości

niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

57 688 239.69

57 714 514,7i

uI

Fundusz z aktualizacji wyceny

środki trwałe

40 586 784,40

40 /ł46 387,9i

w

pozostałe fundusz€

grunty (w tym prawo
uĄrtkowania wieczystego gruntu)

8 300 134,45

7 318 366,5{

v

Zysk (strata) z lat ubiegĘch

322297u,98

33 020 951,9ł

vI

Zysk (strata) netto

51511,88

62 582.4|

vIl

Odpisy zysku netto w ciągu roku

5228.09

32271,2i

205,00

12215,6ź

§

17 ,lo1 455.2ę

17 268 126,8(

I

budynki, lokale, prawa do lokali
b)

i obieĘ inżynierii lądowej
i wodnej

c)

urządzenia techniczne i maszyny

d)

środki transportu

e)

inne środki trwałe

2
3

III

środki trwałe w budowie

zaliczki na środki trwałe
w budowie
N aleź,n ości dłu goterminowe

2

w których jednos&a posiada
zaangażow anie w kapitale

3

od pozostałych iednostek
lnwestvcie dłueoterminowe

tv
2
3

a)

0,0c

0,0(

l

112o249,ffi

0,0(

2

Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne

637 184,2t

t48§3.793;30

!ł:2§łą2:11

0,00

5675.2,

0,00

0,0(

0,00

5675,22

- krótkoterminowa
112o249.oc
0,00

0,0c

Pozostałe rezerwv

1

0.0c

II

dfugoterminowe

- krótkoterminowe

zobowiazania dłupoterminowe

0,0c

0,0(

1

Wobec j ednostek powiązanych

w jednostkach powiązanych

0,0c

0,0(

ż

Wobec pozostĄch jednostek,
w których jednostka posiada
zaangńow anie w kapital e

3

wobec pozostałvch i ednostek

- innę papiery wańościowe

a)

- udzie|one poĘczki

b)

finansowe

25715,33

- dfusoterminowa

Dfugoterminowe aktywa
finansowe

- inne dfugoterminowe akłwa

24 529,12

obrotowego (wielkośćuiemna)

Rezerwa z tyfułu odroczonego
podatku dochodowego

Nieruchomości
Wartościniematerialne i prawne

- tldziŃv lub akcie

24 529,12

rezerwowe

Zobowiązańia i rezerwy na
zobowiazania
Rezerwv na zobowiazania

od iednostek oowiazanvch
Od pozostĄch jednostek,

816,1l

c)

kredvtv
z

inożvczki

0,00

5675.22

4 138 332,27

4 078 080,5c

4138332,27
2 886 830.73

4 078 080,5C
3 950 225.6€

0,0c

127 854,a

Ęfułu emisji dłuznych

papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
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r

b)

w pozostałych jednostkach,
w których jednostka posiada
zaangńow anie w kapitale

0,0c

0,0(

d)

zobowiązania wekslowe

e)

lnne

12515o1,u

Zobowiąz**ił krótkoterminowe

9 680.:313,41

- udziałv lub akcie

§I

- inne papiery wartościowe

Zob ow iązania wobec j ednostek

- udzielone pożyczki
a)

finansowe

c)

w pozostaĘch jednostkach

0,0c

0.0(
b)

ż

- inne długoterminowe ak§/wa

a)

finansowe

poterminowe

Ą

Inne inwestvcie

v

Iłu goterminowe rozliczenia

l

AkĘwa z Ętufu odroczonego
podatku dochodowego

międzyokresowe

0,00

*

b)

:::ź::::::::,/,iłi|,a\',!'

21296,30

Zapasy

l

Materiah

2

PóĘroduĘ

lijT:iv, |?v8!2::2

a)

0,0(

b)

i produkty w toku

3

Produkty gotowe

4

Towary

0,0c

0,00

0,0c

8 499 630,94

7 035 019,5c

Zobowiązania wobec' pozostałych

jednostek, w których jednostka
posiada zaanga,żowanie w kapitale
z §ńrfu dostaw i usług, o okresre

wymagalności:
12

miesiecv

lnn€

Zobowiązania wobec pozostaĘch
jednostek

J

i'§r,ó6{ił

I

0,00

lnne

- powyżej l2 miesięcy

0,0(

międzyokresowe

:::*

0,0c

12 miesiecv
powyżej 12 miesięcy

- do

Inne rozliczenia

2

0,00

z q/tułu dostaw i usfug,
o okresie wymagalności:
*

* inne oaoiery wartościowe

dfu

0,0c

- do

- udziab lub akcie

- udzielone poĄczki

kredyty

ipoĘczki

Zaliczki na dostawy i usfugi

il

Należnościkrótkoterminowe

l

Naleźnościod jednostek
powiązanycb

563924,75

1

947 931 ,29

z tytułu emisji dfu:źnych

papierów wańościowych

c)

inne zobowiązania finansowe

d)

z tyfufu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy
- powYżei 12 miesięcv

5

7 898 231,10

0,00

powiązanych

- inne długoterminowe aktywa

0,0c

21296,3c

0,0(

e)

zaliczki otrzymane na do§tawy
i usfugi

165 547,63

398 595,7ć

f)

zobowiązania wekslowe

1 119 433,01

1928732,77

1 119 433,01

1 90o 947,79

0,00

27

7u,9E

z Ęrtufu podatków, ceł,

0,0c

0,0(

c)

ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych tytułów

231231,96

203 158,54

38133,76

29 413,07

439718,10

281 533,83

0,00

0,0c

6 107 189,36

264425o,oc

publiczroprawnych
a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

-

0,0c

0,0(

1

1nne

j)

1nne

Należnościod pozostĄch
jednostek, w których jednostka
posiada zaangźowanie w

2

z Ęhrfu wynagrodzeń

do 12 miesięcy

- powyżej l2 miesięcy
b)

h)

0,0c

0,0(

z tyfułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

0,0c

0,0(

- do

0,0c

0,0(

12

miesięcy

- Dowvżei l2 miesiecv
b)

zobowiązania wobec osób
uprawnionych - lokale uż]rtkowe

Należnościod pozostĄch

J

jednostek
a)

z §tułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy
- powYźei 12 miesięcy

k)
D

4

lnne

0,0c

0,0(

165 547,63

398 595,7t

2857,6c

91 o27,3t

2857,6c

91 o27,3t

uorawnionvch:
- zobowiązania wobec osób
unrawnionvch pzm

-

kapitale

a)

zobowiązania wobec osób

rv

zobowiązania z tytułu wniesionych
wkładów
zob ow iązarńa z tyilfu zwrofu
wkładów
Fundusze specjalne, w tym:

1180682,47

863 211.6c

-

1 155 060,82

8u629.32

075 147,62

989 285,65

0,00

0,0c

flmdusz remontowv

Rozliczenia międzyokresowe

1

Ujemrra wartośćfirmy
2

Inne rozliczenia miedzvokresowe

- dłusoterminowe
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z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecmych
i zdrowotnych oraz innych

-

krótkoterminowe

Ęfułów publicznopramych

1

-

inne krótkotęrminowe
finansowe

aktywa

-

inne krótkoterminowe
finansowe

aktywa

075147,62

środki pieniężne i inne aktywa

1

720 000,00

krótkoterminowe rodiczenia
międzyokresowe

Inne krótkoterminowe

rozliczenia

międzyokresowe
Niedobór z eksploatacji
i utrzymania nieruchomości

qZŁoNEK ZARZLDU
GŁOWNY KSIEGOW
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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(wariant porównawczy)
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A
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IV

B
II

il

ilI

x
€:

I
D
lI

ilI
Iv
E
tII
§,,.

G
I

.

0,0c

-5 647.8(

5228 546.4s

4 464712.5(

Amortvzacia
zużvcie mateńałów i enersil

,l

59 290.41

u2o82.6e

59 186,7:
{ 338 881,4,

1

873 631.01
603 355,0§

1 500,.254.01
587 448.91

3 308 ,l79.1€

.że :ińżodił{f.:fA'+,B}

3 039 219.,l,|

625 346.01

568 110.0,

272922.8t

244628.8t

540 091.7t

246 587.7|
767 044.3(

604 110.41
8 551 976.14
3 323 429.6!
5 228 546.4ś

7 339 687.9(
2 880 623,3ł
4 459 064.6z

117.Ź38i21

]828 670.6]

Wvnik na eksploatacii i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a - B.IX.a)
Wvnik na działalnościoozostałei (C - C.D
pozostale Drzvchody operacvine
zvsk z fufufu rozchodu niefinansowvch aktvwów trwałych
Dotacie
Aktualizacia wańości akwwów nięfinansowych

47 917.7Ą
69 320,47

34279.4(
7s4 391.2,,

Inne nrzvchodv oneracvine

46

5:79.2E

95 ,l86.9t

pozostale konźy op€racyine

88 258.6§

115 094,7;

strata z tvtufu rozchodu niefinansowvch aktvwów trwałvch
Aktual izacia wartości aktvwów niefi nansowych
lnne kosztv ooęracvine

I

I

2914902,7l
2914902,7l

1 561 435.6:

Zv.slr /*trAtŁ}

,

3371 u7,39
3371 u7,39,

8 106 732.3ł

pozostałe koszw rodzaiowe
wartośćsorzedanvch towarów i mateńałów
Razem kosztv rodzaiowe- w tvm:
a) z eksploatacii i utrzymania nieruchomości
b) z działalnościwłasnei

vII

8 935 403,0i

9 156 086,5f

- emervtalne

WII

9 273 324.7ę

kosźy ilziala|ności operacyi nei

wvnasrodzenia
ubezoieczenia soołeczne i inne świadczenia. w tvm:

Vl

..Zł. . .,

673 430.8t

usfusi obce
Podatkiioołatv.wtvm:
- nodatek akcvz.owv

IV

.

.

- od iednostek oowiazanvch
przvchodv netto ze sr,rzedaźry produktów. w tym:
a) z opłat za eksploatacię i utrzymanie nieruchomości
b) z działalnościwłasnei
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańość dodatnia,
zmnieiszenie - wartośćuiemna)
koszt wytworzenia produktów na własne poffzeby iednostki
przvchodv netto ze sorzedażv towarów i mateńałów

il

jednostka obliczeniowa:

:::,,

przvchodv netto ze §nrzcdażT i urównane z nimi. w tym:

I

.

Łvsk',lstratł},.r:dui,illilń§ściioil§ińcviilcji{e,+
przvchodv finansowe
Dvwidendv i udziałv w zvskach_ w tvm:

p,

j

§}

49 95,4.28

,l07 561-9l

3 375.0c

12 375.oc

094,7i

88 258,69

1,15

78 933,8(
,16112,3ę

8ż{ 13?.8l

16 112.3ę

8o74.u

a o74

04

a) od iednostek powiązanych, w tym:

-

I]

ilI
IV

§
I

II

ilI
ry

w którvch iednostka oosiada zaansażowanie w kapitale
b) od iednostek pozostałvch. w Wm:
- w którvch iednostka posiadazaangażowanie w kapitale
Odsetki. w tvm:
- od iednostek powiązanvch
zvsk z tvtułu rozchodu aktywów finansowych, w wm:
- w iednostkach powiązanych
Aktualizacia wartości aktywów fi nansowych
Inne

kosztv finansowe
Odsetki, w tym:
- dla iednostek powiązanych
strata z tvtufu rozchodu aktvwów finansowvch. w tvm:
- w iednostkach oowiazanvch
Aktualizacia warlościaktvwów finansowvch

8 572,09
8 572,09

Inne
Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl

8 965.2l
8 965,2l

l
I

il

Zrsk fstretł}:brutto {F + G - II}
Nadwyżka przychodów z roku ubiesłego
Nadwvżka kosźów z roku ubiesłeso

86{il4-o1

,,m

J
K
L
I

I

82o 246,68

,82p

podatek doehodoł,y
pozostale obowiazkowe annieiszenie zvsku (zwiekszenia stratv)
Zvsk (stratr) netto fi - J - K}

Nadwvżka orzvchodów roku bińaceso
Nadwvżka kosźów roku bieżąceso

§I

35 841.0(

171 78|ll.tr

50 633.0i

648 463.6t

90 638,3§

65 720,6t

82724,02
71 444,62

2§7J§;3t

ffi?lu,a

97Ł9NĘK.ął_,{.:P l
wIcEpREzE§ilZAR2ĄDU

GŁO\\'NJYóSIĘGO\r/Y
Halina

EH""no'*:ift'Si#ffi(%-§-PJ

'

240§

;;,",ffi\"u,,n

pFtrzEsz,ĄRzADu

śr,ół,ilzil,irir',łpiźxźŃiołvr_l
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