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A. Przepływy środ. pieniężnych z działalności operac.

I. Zysk (strata) netto 97,607.22 270,496.96

II. Korekty razem: 32,031.55 247,344.63

1. Amortyzacja 174,477.64 178,989.39

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 55,864.83 49,087.52

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14,931.94 -7,526.40

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów -8,300.32 8,256.48

7. Zmiana stanu należności -12,310.73 29,558.61

8. Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred. -139,411.65 9,954.86

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -62,761.10 -12,313.83

10. Inne korekty 9,540.94 -8,662.00

III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II) 129,638.77 517,841.59

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.

I. Wpływy 0.00 7,526.40

1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych

2. Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niem. i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0.00 7,526.40

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 0.00 7,526.40

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek dłgoterminowych

- odsetki 0.00 7,526.40

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne 0.00 0.00

II. Wydatki 180,488.38 198,036.21

1. Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw. 180,488.38 198,036.21

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- nabycie aktywów finansowych 0.00 0.00

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne 0.00 0.00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -180,488.38 -190,509.81

C. Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej

I. Wpływy 85,451.71 0.00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 0.00 0.00

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe 85,451.71 0.00

II. Wydatki 184,049.75 160,218.08

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 128,184.92 111,130.56

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Odsetki 55,864.83 49,087.52

8. Inne wydatki finansowe 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -98,598.04 -160,218.08



D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -149,447.65 167,113.70

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

F. Środki pieniężne na początek okresu 690,317.88 540,870.23

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 540,870.23 707,983.93
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