
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok 2018

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Nazwa j ednostki :

Komunalny Zaklad Komunikacyjny Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4

II. Sie&iba jednostki:

15-101 Bialystok ul. Jurowiecka 46 a

III. Podstawowy przedmiot dzialalno6ci:

PKD 49.31.2. Transport l4dowy pasaZerski , miejski i podmiejski

IV. Maiciwy s4d lub organ prowadz4cy rejestr:

S4d Rejonowy w Bialymstoku, XII Wydzial Gospodarczy

Numer KRS 0000029127

V. Czas trwania dzialalnoSci jednostki:

nieograniczony

VI. Okres objgty sprawozdaniem finansowyrn:

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

VII. Zalo2enie kontynuacji dzialalnoSci jednostki:

Sprawozdanie sporzqdzono prry zaloLenfu kontynuowania dzialalno5ci gospodarczej

przez jednostkg w dajQcej sig przewidzie6 przyszlo6ci i nie istniejq okoliczno6ci

wskazuj4ce na zagroircnie kontynuowania dzialalno5ci przez okres co najmniej 12

kolejnych miesigcy,

VIII. Przyj gte zasady (polityki) rachunkowodci

l. Aktywa i pasywa ryceniono wg zasad okredlonych w ustawie o rachunkowo6ci

z tym, L,e.

a) warto5ci niematerialne i prawne:

- o jednostkowej cenie nabycia nie przekraczajqcej 3500 zl, zalicza sig w pelnej wartoSci

w koszty w momencie zakuPu,

- warto6ci powyiej 3500 zl. - amortyzuje sig pocrynajqc od miesi4ce nasttpnego

po miesi4cu wydania do uiytkowania (zakupie).

b) Srodki trwale o wartosci poczqtkowej powyi:ej 3500 zl ujmowane s4 w ewidencji

bilansowej Srodkdw i amortyzowane zgodnie z planem amortyzacji, poczQwszy od miesi4ca

nastQpnego po miesi4cu wydania do uiytkowania (zakupie) .
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c) 6rodki trwale o warto5ci poczqtkowej poniZej 3500 zl. wprowadzz sig do ewidencji

bilansowej Srodkriw trvalych natomiast odpisy amortyzacyjne ustala sig i odpisuje w

koszty w spos6b uproszczony jednorazowo w pelnej rysoko6ci warto5ci pocz4tkowej.

d) przedmioty o okresie uiywania dluiszym niZ rok (wyposaienie), o warto$ci jednostkowej

nie przekraczaj4cej 1000 zl odpisuje sig w koszty pod dat4 przekazania do utytkowania

w pehej wartoSci poczqtkowej, jako zuiycie materialiw. Kontrolg i identyfikacjg kaidego

przedmiotu prowadzi sig w ewidencji pozabilansowej.

e) do amortyzacji Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych stosuje sig

metodg liniow4 i stawki przewidziane ustawe z ilfia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym

od os6b prawnych (Dz. U. nr 54 z 2000 r, poz. 654 ze zm.).

W szczeg6lnych sytuacjach uzasadnionych okresem ekonomicznych korzySci

z tytulu uiytkowania Srodk6w trwalych ustala sig w ramach obowi4zuj4cych przepis6w

stawki indywidualne.

f) stany i rozchody material6w i towar6w wycenia sig:

- materialy stanowiqce zapas w magazanach wprowadza sig do ewidencji wedlug cen

zakupu netto.

- rozch6d skladnik6w wycenia sig kolejno w wartoSciach tych skladniktiw aktyw6w, kt6re

zostaly nabyte ostatnio - metod4 FIFO.

- koszty zakupu material6w zalicza sig w cig2ar koszt6w w miesi4cu ich powstania.

2. Rezenry na Swiadczenia pracownicze, tj. Swiadczenia emerytalne i rentowe oraz nagrody

jubileuszowe wyceniono metod4 aktuarialnq. Warto5d rezerw zostala podzielona

na zobowi4zania kr6tkoterminowe i dlugoterminowe bior4c pod uwagg okres platno5ci,

tj. do zobowi4zari kr6tkoterminowych zaliczono Swiadczenia, kt6re maj4 byd wyplacone

w ciqgu najbliisrych 12 miesigcy, a do dlugoterminowych pozostale.

3. Rachunek zysk6w i strat sporzQdzony jest w wariancie por6wnawcrym.

4. Rachunek z przeplywriw pienig2nych sporz4dzany jest metoda po6redni4.
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Dodatkowe informacje i obja$nienia

do sprawozdania finansowego za rok 2018

Komunalnego Zakladu Komunikacyjnego Sp, z o. o.

w Bialymstoku

(Art. 48 ust. I ustawy o rachunkowo5ci)

L Wyjadnienia do bilansu

W 2018 roku nast4pilo zmniejszenie warto6ci aktyw6w trwalych o 640 523,92 zl., tj. 4,4%o

i na koniec roku ich wartodi wyniosla 13 906740,61 zl. Szczeg6lowy zakes wartodci

i umorzenia poszczeg6lnych gmp rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych

i prawnych prezentuje zal4cznik nr 1.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisriw aktualizujecych warto56 aktyw6w

trwalych odrgbnie dla dlugoterminowych aktyw6w niefinansowych oraz

dlugoterminorvych akt,"rvrlw finansowych.

Ze wzglgdu na brak przeslanek na dzieri bilansowy nie dokonano odpis6w aktualizuj4cych.

., Kwota koszt6w zakoriczonych prac rozwojowych oraz kwotQ warto5ci firmy, a tak2e

wyja5nienie okresu ich odpisywania, okreSlonego w art.33 ust.3 oraz art.44b ust'10

ustawy o rachunkowo5ci.

Zdarzente r;ie wyst4pilo w spolce w roku obrotowyrn .

4. WartoSd grunt6w uirytkowanych wiecryScie,

Sp6lka nie posiada grunt6w w wieczystym uzj4kowaniu.

5. Warto66 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkg Srodkriw trwalych

u2lrvanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w, w tym z tytulu um6w

leasingu.
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Szczeg6lowy zakres zmian warto6ci grup rodzajowych 6rodk6w trwalych' warto5ci

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji dlugoterminowych' zawierajqcych stan tych

Srodkriw na pocz{tku roku obrotowego, zrvigkszenia i zmniejszenia

z tytulu: aktualizacji warto6ci, nabycia, przemieszczenia wewngtflnego oraz stau

koricorvy a dla maj4tku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanriw

i tytul6w zmian dotycz4cej amortyzacji lub umorzenia.



W ramach prowadzonej dzialalnoici gospodarczej Spolka wykorzystuje dzier2awione Srodki

trwale, tj.:

a) grunty

Na podstawie nmowy dzierzawy zawartej dn. 19 puiAzientka 2010 r. Gmina Bialystok

oddala Spolce do uZywania i pobierania po2ytk6w teren polozony w Bialymstoku w rejonie

ul. Zasisze i ul. Towarowej z przennczeniem na realbacjg cel6w zwi4zanych z dzialalno6ci4

statutow4 Spolki. Sp6lka zostala upowazniona do dysponowania nieruchomoSci4 na cele

budowlane, w zwi1zku z czym zostaly podjgte dzialania w z*:esie budowy nowej zajezdni.

Na dzieri 3l grudnia 2018 r. Sp6lka dzterZawi teren polo2ony w Bialymstoku przy

ul. Piastowskiej o l4cznej powierzchni 0,1332 ha. z przeznaczetiem na realizacjg cel6w

zwiqzarrych z dzialalnoSci4 statutow4 Sp6lki.

Umowa pomigdzy Sp6Ik4 a Gmin4 Bialystok zostala podpisana na czas nieokredlony,

obowi4zuj4cy od dnia 20.10.2010 r.

b) autobusy

Miasto Gmina Biatystok przekazzlo Spolce, jako podmiotowi wewngtznemq

w formie dzierZawy autobusy miejskie do wykonywania zadari wlasnych grniny w zakresie

lokalnego transportu zbiorowego.

Umowy dzieri;awy autobus6w zostaly podpisane na czas okedlony:

l. Umowa daerLawy z dn. 25.02.2010 r. obowiqzuje od dn. 01.03.2010 r.

do dn. 30.11.2019 r. DzierZzwa obejmuje 11 autobus6w jednoczlonowych

i 3 autobusy dwuczlonowe. WartoSi jednej sztuki autobus6w poszczeg6lnych typ6w

stanowi4cych przedmiot dzier2awy wynosi:

- autobus jednoczlonowy: 737 900,00 zl. netto

- autobus dwuczlonowy: 1 001 400,00 zl. netto

2. Umowa dnefiaury z dn. 22.11.2017 obowiqzuje od dn. 22.11.2011 do

dn. 30.11.2019 t.. DzierZa'tra obejmuje 20 autobus6w jednoczlonowych

i 3 autobusy dwuczlonowe. Warto$i jednej sztuki autobus6w poszczeg6lnych typ6w

stanowiqcych przedmiot dzier2awy wynosi :

- autobus jednoczlonowy: 820 000,00 zl. netto

- autobus dwuczlonowy: I 171 000,00 zl. netto

3. Umowa dzl.eriawy z dn. 27.09.2018 obowiqzuje od dn. 01.10.2018 do

dn. 30.11 .2029 r. Dziefiawa obejmuje 2 autobusy jednoczlonowe

marki Volvo ty" B4SC (7900).

WartoSi jednej sztuki autobus6w stanowi4cych przedmiot dzierh.wy wynosi

i 469 000,00 zl. netto.
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4. Umowa dzteriawy z dr'. 17.10.2018 obowi4zuje od dn. 01.i1.2018 do

dn. 30.11.2029 r.. Dzieriawa obejmuje 3 sztuki autobus6w jednoczlonowych marki

Mercedes Benz typ 628 B0lConecto. Wartosi jednej sznrki autobus6w stanowi4cych

przedmiot daeri:zwy wynosi I 053 700,00 zt. netto.

5. Umowa leasingu zawarta dnia 08.12.2015 r. z ING Lease @olska) Sp. z o. o Oddzial w

Bialymstoku. Przedmiotem leasingu s4 trzy autobusy miejskie marki SOLARIS typu

URBINO 18 , kt6re w czerwcu 2018 roku zostafu wykupione przez Sp6lkg.

Podstawowe warunki umowy:

- wartoii pocz4tkowa przedmiotu leasingu

- oplata wstgpna

- okes leasingu

- wadoSi koricowa

3 autobusy po | 245 000,00 kazdy

249 000,00 za kaidy autobus

3 0 okres6w rozliczeniowych

6,7%o wartoici pocz4tkowej kazdego

autobusu

6. Liczbg oraz warto66 posiadanych papier6w wartoSeiowych lub praw, w tym Swiadectw

udzialowych, zamiennych dlu2nych papier6w warto5ciowych, warrant6w i opcji,

ze wskazaniem praw jakie prqznajq.

Nie wystgpuj4.

7. Dane o odpisach aktualizujqrych warto5d naleino5ci, ze wskazaniem stanu na poczqtek

roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec roku

obrotowego.

Sp6lka w 2018 roku nie dokonl.wala odpis6w aktuatizacyjnych nale2nodci.

Odpisy aktualizuj4ce nale2no3ci na dzien 31.12.2018 wynosi 688,80 zl. i w caloici dolyczy

firmy FOTA bgd4cej w upadloSci.

8. Dane o strukturze wlasnoSci kapitalu podstawowego oraz liczbie i wartofci nominalnej

subskrypcji akcji, w tym uprzywilejowanych.

Struktua i wysoko5i kapitalu podstawowego przedstawia sig nastgpuj4co:

Udzialowcy

WartoSd
jednego
udzialu

lzll

IloSd
udziaftiw

Iszt]

Warto56
udzial6w [zl]

Udzial w kapitale
podstawowym

1 2 3 4 5 6

Stan na
31.12.2018

Gmina
Bialystok

500,00 32 670 16 33s 000,00 100,0 %
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W ci4gu roku nie nast4pily iadne zmiany dolycz4ce struktury kapitalu podstawowego. Kapitatr

sklada sig z 32 670 sa. udzial6w o jednostkowej wartoSci 500,00 zl. karidy. tr 4czia wafioie

udzial6w stanowi4ca kapital podstawowy na dzierl 31 grudnia 2018 r. wynosi 16 335 000,00 zi.

Propozycje, co do sposobu podzialu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Sp6lka w 2018 r. stratg netto w wysoko (ci 644 721,89 zl. proponuje pokry6 zyskiem lat

nastgpnych.

Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczQtek roku obrotowego,

zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu i stanie koricowym.

A. Rezerwa na Swiadczenia pracownicze.

Odprawy

emerytalne

Odprawy

rentowe
Razem [zll

I ') 3 4 5

Stan na dzief 3 I .12.2018

- dfugoterminowe

- k6tkoterminowe

330 842

267 659

63 183

78 880

78 880

i 194 866

1 070 388

124 478

I 604 588

1416927

187 661

Stan na dziefi 3 I.12.20 I 7

- dlugoterminowe

- kr6tkoterminowe

296157

260 016

36 141

70 489

70 489

I 162 442

1 038 073

124 369

r s29 088

I 368 578

160 510

Rezerwa na Swiadczenia pracownicze: odprawy emer)'talne i rentowe oraz nagrody

jubileuszowe na pocz4tek roku obrotowego wynosi 1 604 588 21. W 2018 roku wyplacono

Swiadczenia w kwocie 28 294,45 zL. z |ttult odpraw emerytalnych oruz 131 313,98 z). z

ftulu nagr6d jubileuszowych oraz 9 182,22 z]. z tytulu odpraw rentowych.

Zgodnte z .uqyce 4 zobowiqzai z tytufu Swiadczef pracowniczych - odpraw emerytalnych

i rentowych oraz nagr6d jubileuszowych, ustalonych metod4 aktuarialnq, wielkoii rezerw

zostala skorygowana i na koniec roku obrotowego ulegla zwigkszeniu

o wartoi6 75 500 zl. Stan rezerw z Rtufu dwiadczei pracowniczych na dzief 31 grudnia 2018

r. wynosi I 604 588 zl.

B. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

Jednostka na dziei 31.12.2018 utworzyla rezerwg w z*iqzku z wystgpowaniem r62nic

przejSciowych migdzy wykazywan4 w ksiggach rachunkowych wartodci4 akfv6w i
pasyw6w, a ich wartodciq podatkow1

6
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9.

Nagrody

j ubileuszowe
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Podatek odroczony w caloSci dotyczy nabycia trzech autobus6w w ramach umowy ieasingu

zwrotnego. Umowa dla cel6w podatkowych ma charakter operacyjny, natomiast dla cel6w

rachunkowych - charakter finansowy, w z:wi4zku z crym na dziei bilansowy utworzono

rezerwy z tJrtufu odroczonego podatku dochodowego w wysokoici 496 755 zl.

I t. Podzial zobowiqzari dlugoterminorych wedlug porycji bilansu o

od dnia bilansowego, przewidywanym umowe, okresie splaty.

Nie wystgpuj4.

pozostatym

12. L4czna kwota zobowiqzafi zabezpieczonych na maj4tku jednostki ze wskazaniem

charakteru i formy tych zabez,piecze:6.

Nie wystgpuj4.

13. Wykaz istotnych porycji crynnych i biernych rozliczei migdryokresowych.

1. Kr6tkoterminowe rozliczenia migdzTokresowe, w tym:

a) czyrute rozliczenia migdzyokesowe koszt6w:

- prenumeraty

- ubezpieczenie maj qtku na 20 1 8 r.

- szkolenia pracownik6w

- badanie sprawozdania finansowe go za20l8 r.

b) podatek naliczony do odliczenia w miesi4cu nastgpnym

2. Bierne rozliczenia migdzyokresowe koszt6w :

a) rezerwa na Swiadczenia pracowni cze, w tyfril

- dlugoterminowa

- kr6tkoterminowa

I 604 588,00 zl

1 416 927,00 zl

187 661,00 zl

14. L4czn4 kwotg zobowiqzaf warunkowych, w tym r6wniei udzielonych przez jednostkg

gwarancji i porgczeri, takie wekslowych, nie wykazanych w bilansie.

Nie wystgpuj4.

15. W przypadku gdy skladnik aktywtiw lub pasyw6w jest wykarywany w wigcej niZ jednej

pozycji bilansu, jego powiqzanie migdry tymi porycjami.

7

546 575,25 zl

464 707,48 zl

2132,48 zl

454 775,00 zl

3 800,00 zl

4 000,00 zl

81 867,77 zl
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Nie wystgpuj4.

16. Srodki pienigine zgromadzone na rachunku VAT, o kt6rym mowa w:

a) art.62a ust, I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe @z-U. z 2017 r.

po2.1876,2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz 621,

b) art. 3b ust I ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o sp6ldzielcrych kasach oszczgdno6ciowo -
kredytowych @2.U. z 2017 r. poz- 2065,2486 i2491 oruz2018 r. poz.62)

Na dziefi 31.12.2018 r. Sp6lka posiada Srodki pienigzne na rachunku VAT w wysoko5ci 50 265,49 zl.

II. Wyjafnienia do rachunku zysk6w i start

l. Struktura rzeczowa i terytorialna prrychod6w netto ze sprzeda2y produkt6w, tower6w i
material6w.

(dane w tys. zl.)

Wysokofd i wyja5nienie przyczyn odpisriw aktualizuj4cych Srodki trvale.

Ze wzg.lgdu na brak przeslanek na dzien biiansowy nie dokonano odpis6w aktualizuj4cych

drodki trwale.

Wysoko56 odpis6w ektualizuj4cych wartofd zapas6w.

Nie stwierdzono niepelnowartoSciowych zapas6w, kt6re utracily cechy uZytkowe, wartos6

rynkow4 czy teL przydatnodi.

2
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Lp Rok
2017

Rok obrotowv 2018 Przyrost (+)
Spadek (-)
kol, Gkol.3

Struktura
l'/.1

kol. 6

Dynamika
l%t

kol.6:kol.3kraj eksport Razem

I 2 3 4 ) 6 1 8 9

I
SprzedaZ uslug
komunikacji
miejskiej, w tym:

26 769,0 28 96s,9 +2 196,9 96,7 108,2

A Linie Miejskie 26 671,9 28 892,8 28 892,8 +2220,9 96 5 108,3

B Uslugi przewozowe 56,0 37,8 - 18,2 0 1 67,5

C Pozostale 4 1 I 1{ ? 35,3 - 5,8 0,1 R5 q

2
Sprzeda:Z usfug
diagnostycznych

503,0 481,6 481,6 1,6 057

J
Sprzeda2
material6w i
bilet6w

488,0 501,3 501,3 + 13,3 I 7 102,7

Raz em 27 760,0 29 948,8 29 948,,8 100,0 107,9

4. Informacje o przychodach, kosztach i rvynikach dzialalnoSci zaniechanej w roku

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastgpnym.

Tytul

28 96s,9

37,8

- 21,4

+ 2 lgg,g



W roku obrotowym nie zaniechano dzialalnodci i w nastgpnym roku nie planuje sig

ogranczsrua dzialalnoic i sp6lki.

Rozliczenie niiniry pomigdzy podstaw4 opodatkowania podatkiem dochodowym a

wynikiem finansowym brutto.

Szczeg6lowe zestawienie korekt przychod6w oraz koszt6w ustalonych w ksiggach

rachunkowych przy uwzglgdnieniu przepis6w podatkowych zostalo przedstawione poniZej.

Kwota w zl.w nlenle
- 561 112,89I Wynik finansowy brutto

30 208 013J0J Przrychody og6lem po korektach podlegaj4ce opodatkowaniu

839 733,05Koszty nie uznane za koszty uryskania przychod6w i ich korekty4

r 59 602,00Odpis na PFRON

4 520,00B wiadczenia pracownicze ( bilety)

75 500,00Rezerwa na Swiadczenia pracownrcze t tnneC

Skladka czlonkowska IGKMD

4 006,60Koszty reprezentacj iE

102,00F Odsetki bud2etowe i s4dowe

| 372,99G Usfugi gastronomicme i noclegowe

310,00Inne (wierice, szar&,...)H

1l 070,00Kary z tytufu Swiadczeri dla ludnoSci

981,03J ZUS platnika od wyrragrcdzefi z lt4. um6w cyvilno-prawnych za Xl-oplataw l/2019

169 035,31K ZUS platnika od wyn agrodzeh zaXlV20l8 wyplaconych w V2019 r'

373 500,00Amortyzacja autobus6w - leasing zwrotnyL
35 144,12Wynagrodzenie z ty4. um6w c1'wilnoprawnych za XIV20l8 wyplacone w V2019 r.I

49,00M Odszkodowania

991 061,635

158 813,71ZUS od wynagrod znfi dot.20l7 r. wyplaconych w I/2018 rA
887,90

ZUS platnika od wynagr. z tyt. um6w cywilnoprawnych za XI wyplaconych w V20l8r.B

6 820,68C Wynagrodzenie z ty. um6w cy, rilnoprawnych zaXlU2017 wyplacone w I/2018

t0 698,66D SS odpis za 2017 r. - wplata na rZF S w V2018ach. ZF

292,46E S odpis za 2018 r. - wpiata na rach. ZFSS - nadplataZF

813 548,22F

30 920 454,77Koszty og6lem po koreldach6

- 1tz 441,477 Zysk (strata) podatkowy

9

5.

LD.

4 540,00

I

Koszty podatkowe roku 2018

Oplata leasingowa

I



6. Koszt wytworzenia Srodk6w trwatych w budowie, Srodk6w trwalych na wlasne potrzeby.

Zdarzeaie nie wyst4pilo w spolce w roku obrotowym.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nasttpny rok naklady na niefinansowe
aktlrva trwale.

W roku obrotowym poniesiono naklady na niefinansowe aktywa trwale i warto6ci niematerialne

i prawne w wysokoici 712 677,99 zl. oraz naklady na realizaclg zadari inwestycyjnych

dotycz4cych budowy nowej zajezdn w wysokoSci 18 000,00 zl. Naklady zostaly sfinansowane

ze Srodk6w wlasnych.

Spolka do dnia 31.12.2018 poniosla naklady zti4zarc z budow4 Stacji obsfugi KZK Sp. z o. o.

w Bialymstoku prry ti Z,ar,isze w l4cznej wysokodci 824 386,70 zl. W 2016 raku zawarto

umowQ z Przedsigbiorstwem Modemizacyjno Wdrozeniowym PIOMEX Piotr Michalczuk z

siedzib4 w Bialymstoku w przedmiocie wykonania czynnoSci Kierownika Inwestycji pod

nazw4: ,,Budowa budynk6w usfugowych stacji Obslugi Komunalnego Z*Jadrt

Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Biatymstoku". W 2019 r. Zarz4d, w ramach posiadanych

Srodk6w wlasnych zamierza ponieSd naklady na realizacje czynnoSci Kierownika Inwestycji

w wysokoSci 18 000,00 zl. oraz dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w wysokoSci

3 000,00 zi.

8 Kwota i charakter poszczeg6lnych porycji przychod6w

o nadzwyczajnej warto6ci lub ktrire wystqpily incydentalnie.

W roku obrotowym powyizsze zdarzenia nie wystqrily.

lub koszt6w

9. Informacje o kosztach zwiqzanych z pracami badawczymi i pracami rozwojorymi, kt6re

nie zostaly zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust 2 do warto6ci niematerialnych i
prawnych.

W roku obrotowym powyisze zdarzenia nie wyst4pily.

III. Wyja6nienia do rachunku przeplyw6w pienigZnych.

Sp6lka za rok obrotowy 2018 sporz4&ila rachunek przelyw6w pienig2nych metod4 podredni4,

kt6ry wykazal zmniejszenie Crodk6w pienigznych. Przeplyrvy pienig2ne netto z dzialalno$ci

operacyjnej wynosz4 496 995,13 zl, z dzialalnoSci inwestycyjnej - 123 677,99 ,., natomiast z

finansowej - 819 419,01 zl.

10



Taka sytuacja Spolki Swiadczy o tym, i2 Sp6lka korzysta ze irodk6w pienigznych

wygospodarcwanych w poprzednich iatach. Na dzieri 31.12.2018r. brak jest zobowiqzait

przeterminowanych.

Ujemne przeptywy pienig2ne netto dla dzialalnoSci inwestycyjnej wynikaj4 z poniesionych

naklad6w na zakup rzeczowych aktyw6w trwalych oraz wartoici niematerialnych i prawnych.

Ujemne przeptywy Srodk6w pienig2nych z dziaialnoSci finansowej wynikaj4

z dokonania platnosci znbowiqzah z tytulu umowy leasingu zwrotnego, kt6ry dla cel6w

bilansowych stanowi leasing finamowy.

Korekty wyniku finansowego netto o koszty niepienigZne, eliminacje i r62nice stan6w

przedstawia z,alqcznik nr 2.

Wyjalnienie r6zaic pomigdzy zmianami stanu niekt6rych pozycji w bilansie oraz zrnianami

tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepllT x6w pienigZnych:

Pozycja rachunku
przeplyw6w
pieniQznych

Zrnian^
lvg rachutrku
przeplyti6w
pieniernych

R6znica ObjaSnienie

Zmiana stanu
zobowiqzah

k6tkoterminowych - 31 753,71 -84s 301,93 - 813 s48,22

Eiiminacja zmiany
stanu zobowiqzari

z tyt. leasingu
zwrotnego

IV. Objadnienianiektr6rychzagadnieiosobowych

Informacje o charakteze i celu gospodarczym rawartych przez jednostkg um6w

nieuwzglgdnionych w bilansie w zakresie niezbgdnym do oceny ich wplywu na sytuacjg

majetkowq, finansow4 i wynik finansowy jednostki.

W roku obrotowym powyZsze zdarzenia nie wyst4pily.

2. Zatrudnienie przecigtne w grupach zawodowych.

Wyszczeg6lnienie
Przecietne zstrudnienie za okres

2018 - BZ 2017 - BZ

1 Zatrudnienie og6lem ))) \ ))\ o

Stanowiska nierobotnicze )6 \ 28,0

-) Stanowiska robotnicze:
- kierowcy
- mechanicy
- diagnoSci
- obsfuga

196,0
157,0
3l ,0

3,0
5n

197,0
158,0
31,0

3,0
5,0
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3. Wynagrodzenie nyplacone czlonkom Zarzqdu i Rady Nadzorczej.

T,aliczki, kredyty, poiryczki i Swiadczenia udzielone czlonkom Zarzqila i Rady Nadzorczej.

Po|yczek i iwiadczef o podobnym charakterze nie u&ielono czlonkom 7an4h i F.ady

Nadzorczej.

4. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wyplacone lub naleine za rok obrotowy.

1. Podmiot; CGP Sp. z o.o. z siedzib4 w Bialymstoku, 15-002 Bialystok, ul. Sienkiewicza 79A.

lok. 40i., NIP: 966-16-70-050. Podmiot wpisany na listg firm audytorskich

prowadzon4 przez Krajow4 Radg Bieglych Rewident6w pod numerem 2847.

Podstawa: Umowa z dnia 30 listopada 201 7.

Przedmiot umowy: Badanie sprawozdania finansowego sporz4dzonego na dziefi 31.12.2018 r.

Wynagrodzenie netto: 10 000,00 d.,

Niniejszy podmiot zostal wybrany do badania na podstawie uchwaly nr l2l20l7 Rady

Nadzorczej Sp6lki z dnia 29 listopada 2017 roku.

V. ObjaSnienianiekt6rychszczegrilnychzdarzefi.

I Informacje o przychodach i kosztach w tytulu blgd6w popehionych w latach ubieglych

odnoszonych w roku obrotowym na kapital wlasny z podaniem ich kwot i rodzaju.

W ksiggach roku obrotowego nie ujQto zdarzei dotycz4cych lat ubieglych, maj4cych istotny

rplyw na wynik finansowy.

Wyszczeg6lnienie
Wyplacone w roku

Obrotowym - 2018 Poprzednim - 2017

1. Wynagrodzenie Zan4dt

w tym wyplacone z zysku

327 641,28

0,00

363 336,32

0,00

2 Wynagrodzenie czlonk6w Rady Nadzorczej

w tym z zysku

65 528,16

0,00

57 777,48

0,00

2. Informacje o znaczqcych zdarzeniach, jakie nastepily po dniu bilansowym,

a nieuwzglgdnionych w sprawozdaniu finansowym.
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1.

Gl6wnym lr6diem przychodu Sp6iki jest wynagro&enie z tytulu Swiadczenia uslug

transportu zbiorowego nalezne na podstawie umowy zwartej z Miastem Gmin4 Biatystok.

Zgodnie z dyrektyw4 UE Sp6lka jako podmiot wewngfzny, dokonuje wyliczei. rekompensaty

poniesionych koszt6w z tltutu wykonywania zadafi przewozowych w zakresie publicznego

transportu zbiorowego zgodrue z Zarz4dzcniem * 1524/17 Prezydenta Miasta Bialegostoku z

drua2l grudnia20l7 r.

W 2018 r. Urz4d Miasta, pismem BKM-1.7243.7.2018 przyj4l rozliczetie rekompensaty za

okresy rozliczeniowe 01.01.2012 r. -31.12.2014 r. i 01.01.2015 r. - 31.12.2017 r. w wyniku

czego nast4pilo calkowite umorzenie powstalych wierzytelnodci (nadwyzek i niedopla$ Miasta

Bialystok oraz Spolki do wysoko3ci 2165 617,14 zl i stanowi ostatecare rozliczetie

rekompensaty za ww. okesy rozliczeniowe.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoici.

W roku obrotowym nie dokonano zrniar. zasad rachunkowodci, w tym metod wyceny oraz

zmian sposobu spon4dzada sprawozdania finansowego, kt6re mialyby istotny wplyw na

sytuacjg maj4tkow4 finansow4 i wynik finansowy.

Informacje liczbowe zapewniaj4ce porriwnywalnoS6 danych sprawozdania finansowego za

rok poprzedzaj4cy ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystgpuj4.

ZA DU

Ksiegcllvy
tnSr \9t gturt

I

Ktenienia

I

Biatystok, 25.03.2019 r.
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Stan na 31.12.2017r. Zmiany warto5ci pocz4tkowej Zmiany
umorzefi Stan na 31.12.2018r.

Znz.

Maj4tek
trwaty wartoSC

pocz4tkow
a

umorz0nle
wartos6
netto

nabycie +
zbycie -

Zmiana
miejsca

uAatkowania
+

aktualiz.
wfiodci

+

ujawnienie,
nad\xy2t.
likwidacja

+

amortyzac,
+

znureJsz, WanoSa
poozql.

wanoSa
netto

G
R
U
P
A

I 2 4 6 7 8 9 t0 ll 12 13 l4 l5 l6
0 Grunty wlasne

I 626,3 0,0 E 626,3 8 626,3 0,0

I Budynki(lokale)
r 863,4 544,1 I 319,3 46,6 1863,4 590"7 t 272,7

2 Obiekty inzynierii
lqdowej i wodnei 37t,8 r9s,8 t7 6.0 16,4 37 t,8 )1) ) 159,6

3 Kotly i maszyny
energetyczne 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0

18,04 Mlszyny , urz4d1
aparaty og6lncgo
zastosowania

441,4 387,7 53,7
0,3

24,0 0,3 459,1 411,4 47,1

3,95 Maszyny, urz4dz
specj alistyczne 1,0 t,0 0,0 0,3 4,9 I,3 3,6

73,46 Urz1dzenia
techniczne | 2t6,5 945,8 2'70,1

13,9
100,5 13,9 t 2'76,0 I 032,4 243,6

2,67 Srodkilransportu
20 803,4 17 7tt,4 3 092,0

I 041,0
400,8 I 04 r,0 t9 765,0 17 07 t,2 2 693,8

3,28 Nar4dzi4
przyo4dy,
!\,yposaZenie

288,0 279,2 8,8 7,O ,ol, 286,2 5,0

l0l,l.l Razem
33 6t4,E 20 068,0 l3 546,8

14,2 I 041,0
595,6 I 055,2 32 660,7 l9 608,4 l3 052,3

18,0I1.2 Srodki trwale w
budowie 823,4 823,4 841,4 841,4

II.3 Zaliczka na Srodki
trwale w budowie

119,1
A.lt Og6lem rzeczowe

aktywa trrYale 34 438,2 20 068,0 t4 370,2
14,2 104t,0

595,6 I 055,2 33 502,1 l9 608,4 t3 893,7

I1,5Wartosci
niematedalne i
prawne

92,8 7 0,3
)', \

9,8
21,0 9,8 94,5 81,5 13,0

130,6Al+
A.ll

Razem
20 138,3 11392;I

14,2 I 050,8
616,6 I 065,0 33 596,6 l9 689,9 t3 906,7

,1J, x"iA...,.,

(!ztsl

_i, i,_i::,--i

ifir AnJrzei Wieslutv

2..,i{2.\DU
['ze"(l li

Zal4cznik w I

n1gr L) K,lafftinnia

Swigtrti

du

struk
o/o

3

8 626,3

34 531,0

a---5rxg *dr't



Przeptywy pienie2ne
ZalEcznik nr 2

Za okres 2018
-496 995,13A. PRzEPtYwYERoDKou, FierutE2tt YCH Z DZIATALNOScr oPERACYJNEJ
$4721,A9t. sk strata) netto poz a RZ|S N./c
147 726,76ll. Ko razem
616 627,911. Amo cja RZ|S B.Uc

I246,793. Odsetki i udz kach (dywidend
I246,79odsetki za . leasicone z U

-7 000,00k strata z dzialalnoSci inwestycyj4. ne
-7 000,00kzes rzed ha h

4 535,005. Zmiana stanu rezerw a BILANS Pas B.t./
-70 965,00od o podatku dochotezerwa z
75 500,00na Swiadczenia eme lne

150 658,856. Zmiana stanu zapas6w / BILANS Aktywa B.l./
150 658,85466 099,05 - 315 440,2 = 150 658 85

-722 881,097. zmiana stanu naleino6ci / a BILANS A a B.ll./
-722 881 ,093 629 918,65 - 4 352 799,74 = - 722 881,09

-31 753,718. Zmiana stanu zobowiezari kr6tkoterminowych, z wyjqtkiem po2yczek i kredyt6w
B.lll./a BILANS P

-31 753,713 697 845 61 -4543 147,54 0 - 813 548,2? =-31 753

131 669,019. Zmiana stanu rozliczei miedzyo ycja B|LANS Aktywa A.V. + Aktywakresowych /poz
B.tv./B.lV.+ P

'131 669,01154 574,00 - 0 523 670,26 - 546 575,25 = 131 669,01+
-2 376,00'10. lnne kore
-2 376,00de minimis

496 995,13flt. P eni netto z dzialalnosci racyJ +/-l Ine
-123 677,99B. PRZEPLYWY ROD PIENI CH Z DZIATAL INWESTYCYJNEJ

7 000,00I

7 000,001. Zbycie warto5ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwalych

7 000,00rzedaz Srodk6wS

130 577,99[.

130 677,991. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w trwatych

130 677 ,99kup Srodk6w trwalych + zakup wartosci niematerialnych i prawnych
-123 677 ,99IneJ -illll. Prze pren ne netto z dzialalnosci inwes v

. PRZEPLYWY NYCH Z DZIAIALNRODK PIENI CI FINANSOWEJ -8,t9 419,01

2 376,OOL
2 376.00ln ne finansowe oc de minimis

821 795,01ll. atki
813 548,227. Ptatnosci zobo\,vl nz um6w leasin u finan o

8 246,798. Odsetki
{1 9 419,01lll. Przeptywy pienieine netto z dzialalno5ci finansowej (l-ll)

-1 44A 092,'.13O. PRZEPLYWY PIENI E NETTO RAZEM (A.lll+/-B.lll+/-c.lll)
-1 440 092,'.t3E. BILANSOWA ZMIANA STANU RODK PIENI YCH, WTYM:

3 915 052,55

2 474 950,42G. SRODKT PIENIEzNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), WTYM: /BILANS Aktvwa B.lll.1.c/

- zmiana stanu Srodk6w

F. ROOKI PI

z utu r6znic ku

ENAPO TEK OKRESU /BILANS Aktywa B.lll.1.c/
h

, 175 917 ,65- o ograniczonej mo2liwoSci dysponowania

n rlrisj

G+6 it s rQ9 or,uy' Prezes ZarzXdu

1B4,tt{lL\
mgr Bar lemienia Zdzislaw Daniszew ieslaw wigtofiski



B]LANS

$orzq(Eofl, n3 dzleil31 12.2!18

AKTYWA PASYWA31.1?.?!11 31,12.2014 3',1,122017

a, Kalltal r tlndusz , wla3nv13 c67.22 22 53962
r x6rv z.kdlcdEh d.c ,oMimh

I Keit l rfLm6uszl.odsrMw 16 335 000.@ 16 335 o@ OO

3 r.m {i.ad irdr.t.ErE i p€r. 13 6T 22 22 539,62
ll Kaoital {tundusz) zaoaloE. w tvm: 6035551 956 152,76

13893 673 39 1-a 370 r50.9r
nalqrk. w.nolcr ipe.d.ly {w.nosci si.rn.)
rad €no1cE .omiiarm udzl'r6{ rEkclil

13 052 246 5S 13 9,576121

lll lGdtal (tundlE) z akt{liz.<rl *,t@nv. * tvh 37 643 S9
a 626 324,17 862610.47

b/blrFro, rot r. i.tany i26, €dMjLy.dmi 1 132 323,11 1 195131,24
291911.57 324 3A5.36 - z &tru akrdizei wenoa.i oodirci

2 693 750.88 3 091 968.16
lv. Poz@raro k pnaly (tundu*6) lEzeiuN, w tym:4950.33 875893

841346.70 823 386 70
0.00 Mou@ zoodnre 2 l,1lM (sralutem) sodlk

lli,{.no!d.*et.ri,e 000 M udzatv lskeiel ql*n6

v zvsli lsLaial z lal uueotvrh

I Od p.ad^h j.d6er,, ri6ry.h l.d'16r. Dd'd.
a,r.tm.{r!f..l.

lVMiEFdlebdirlM 0co 000
544121.49 aaE 457,76

Vll. Odpily r zy*u n€{o w c1q9!r ro*! obmtor€lo
000

, * hdndrftn o.!r{4.nEn
a2onowirz.nl. | ruz.tuv n! robostaznl! 5799t44.61
I RezeMr na zobo,ei@.ia 2 096 ao3 00

1. Rez€tur . tyllju d,roeonogo podaalr
s67120.@

uw loahrr.t j.dlo.4.on * ld6ryln FdEd.. tu
aE&d*rbdrb

2. Rez6N. m tuln &ria emerytdre ipodob.E 1 529 oaa,m
1 36a 578,00

187 661,00 160 510.0o
.hEdaol.mil'd.aI6*!in'@e 000

000 0.00

r zoborraznE dlu@lemlnM

1 Wobec iednosrok m{raz?nvcn{. hno ,N6mi. dtu@l.m
V DrDtuirm 

'ozla.,tr 
mideknM 0.00 154574.00 2 Wob.c p.:6r.ldjedd .r. *lda.ych

i.dnost € msEda u..o.zMnh w kaot.ler. Ahvu z r$rrJ od@zom D.d.uu d@rldo€o
2.lmm,Iczdl,lml.d&ond*

3 Wobec oozosrarvch iednoslek 0oo
31544q20 466 099,05
315 4,40.20 466 099.05

b/ z ttlu €msi do2nvclr o6N6r €.toLimcn2. Pab.r],jrkrv i d.d'it, * r6k!

d itu6 zobM€2aria fnansM
d/ 2obo{szanE rekdo{e

5. Z.!.rld i. dGriw i usrd
4 352 799.71 3629913.65

I Zob azBnla krd&orminM 3 697 345 611 Nlrdoin od i.d^dbr aiaafun
d z r*,tu d61.w I Lc6. o okal€ srhrv I Zobofirsne 6b6 iedMl.k o@ie2.nvd1

a/ z trtutr dost i usruo. o okBsio wvmm€hosa: 0,00 0,00

2. Nr.rio.d 0d ,oadrrh j.dEd( I kio.'Eh
ildnnIo Pd].d. e,'o.fui. v r.Ci.

,zlytll!d6tiviUsfu,.ooll0i]6s!t'rY,
2. Zoa@iaanlr @t c p.blr.ry.i i.d.o{.r,

, 2 t,'tulu dottu r Ldw. o ors3 e wwaal.oa4: 400 0@3. lr.rdd oa dodrn4h i.dB.t 43521!E,71 3 629 918.65
/ z Md'r dtu I Gi{, o ok.ss sohry 3 286 952,?9

3 997 481,30 3286 952.79

H z Mur, r.a.!d*_ doi*i, ..r ub€&i@.n 3d..zMh 21334000 3 zobovrhzaB. rcb€c D@ablvch iednosret 31c4 797 77 4173454 33

d/ do.]'danr M dod4 sqd.fl
b/ z Mutu emisi dllrnvch oaoedw mrtolciMchlll rMlij. l(l6uor!fl'rifu 2 474 54.42 3915052.55

1,Kr6*d.mi,M6ld}wi|anl*e 3 915052.55
./ i@ zobdiau nia tuansM 41.4 54422r w icdr6iklch ek.,eh

d : lvtrtu dosrsv, i 
'6hlo. 

o olaE r€ wtlE3ho6d: 1382561,21
i 382581.2r 1 1U 920 25

im.k6*trm,'we'klty.lnan*
tr'w @zosht h l.dnBrkach e/ zlicz olzvrone M doslaw

l/ 2obowisaanra E*sl6^€
0/2 ty!tu F!ru6t',c.r, ut :p...an rp.5.arth

'hnck,.{Gl.mll]l*akrFfi[ffi
5$ 68e €7 526c/9odh d6d.ti. iim 

'rdw. Didiorm 3 915 052 55
todrd d.nr.,l. w x8.r. i i. 6hunk3.h 9S4 535.36 82883145 491 850,26

1 t80 {25 06 3 @221,1a 293 M7 U 369 543.21
v Roz€e.ia miea2yo*resowe 0m

2 hm iffiryiF l'ttrollnr1re
JV. rr6no&miM.ozric..rtt mi{n&kr*M 523674.26 2. hne 6zlhz6ria m4'd:yo*.6sdre 000 000
C. N.l.ln. wplaw na kioltal lodstawow
D. Udzidy {.tcle) wt.sne

21 596 5,t6.2: 21596 516,22
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Rachunek zysk6w i strat
warianl por6wnawczy

Spoftqdzony za rok obrotowy 201 8 r

1 2 3

A. PRZYCHODY NETTO tZR6WNANE Z NrMl, wtym: 30114433,9E 27 885 911,57

- od jednostek powiqzanych

l. Przychody netto ze sprzed8zy produkt6w 29 447 455,77 27 272 03039

ll. Zmiana slanu produkt6w (zwigkszenie - wartosd dodatnia,
zm n ieiszenie-wartosd uiemna)

-55 965,49 -79 437.00

lll. Koszt wytworzenia produkt6w na ldasne potzeby jednostkr 221 601.24 185 302.17

lV. Przychody netlo ze spzedary lowar6w i materialdw 501342.46 488 01S,01

BXOSZTY DZALALNOSCI OPERACYJNEJ 30 678 865,90 2a 633 M9,22

l. Amortyzacja 616 627.91

ll. Zuzycie material6w ienergii a972 449.82

lll. Uslugiobce 4 932 133,05

lV. Podatkii op{aty, w tym 438 746,93 383 3'15,'17

- podatek akcfzowy
V. Wynagrodzenia 11 980 581.44 11 168719.24

Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia, w tym 2 888 309,23 2 761 019.97

- emeMalne 1 122 9U.81 1 052 604.83

Vll- Pozostale koszty rodzajowe 488 093,15 454 790,80

VUI Wartosd sprzedanych towar6w imateriat w 361 924.37

rA) zE SPRZEOAZY (A-B)c. zYSK (STRA -s64 431,92 -767 534,65

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 234 234,55

l. Zysk z Mulu rozchodu niefnansowych aklyw6w lMalych 7 000,00

ll. Dotacie 2 376,00 22 996,43

lll. Aktualizacja warto6ci akrywow nieflnansowych

lV. lnne przychody operacrne 224 854.55 200 656,33

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 247 290,3',1 227 241.16

L Strata z q du rozchodu nieflnansowych aktyw6w I

ll. AKualizacja wartoSci aktyw6w nielina

lll. nne koszty operacyjne 247 29031 227 241,46

F. ZYSK (STRATA) Z o2t,qrlr-uo cr opeRAcyJNEJ (c+D-E) -577 4E7,68 -771 123,35

G. PRZYCHODY FINANSOWE 24 98',1,20 60 649,28

l. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym

a) od jednostek powiazanych, w tym
- w kl6rych jednostka posiada zaangazowanie w kapilale

b) od iednostek pozostatych, w tymi

- w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale

ll. Odsetki, w tym 24 981 ,20 60 649,28

- od jednostek powiqza nych

lll. Zysk z Mul! rozchodu aktyw6w finansowych, w tym

- w jednostkach powiqzanych

lV. Aktualizacja wartosci aktywow finansowych

H.KOSZry FINANSOWE 8 606,41 40 425,69

l. Odsetki, w tym: 8 606,41 40 425.69

- dla jednostek powiqzanych

ll. Strata z t) utu rozchodu sktt x6w fin?n99!4p!L!l@:
- w iednostkach powiezanych

lll. Aklual2acja wartosci aktywdw finansowych
lV- lnne

L ZYSK STRAT BRUTTO +c-H) -561 112,69 -750 899,76

. Podatek doc 83 609,00 138 558,00

K. pozostal8 obowiazkowe zmnieiszenia zysku (zwiqEzenia straty)

L. Zysk (st ata) n€tto ( lJ-t() -644 721,89 489 457,76

Data" podpis kierolrnika

Gl6wnlv g o $r-v

Nazwisko i im osoby sporzadzaj4cej

wtc tofiWte sdA

Bialyslok, dn. 25.03.2019 r

Zdzislaw Daniszewski
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Stan na k@i€c biorqc€go rok! Stan m ko.i€c popzodrlegE .ol!
1 2 3

A, PRZEPLY\A/Y SRODKoIA/ Z DZIATALNOSCI OPERACYJNEJ - 496 995,13 - 976 709,77
I netto - 644 721,49 - 889 457.76
I lazem 147 726,76 - 87 252,01

1. Amo 616 627,91 588 004,39
r6znic kuz2

3. Odsed(i i I246,79 - 20 223,59
z dzialalnosci i4. - 7 000,00

5. Zmiana stanu rezeN 4 535,00 - 46 328.00
6. Zmiana stanu za 150 658,85 - 103 281,57

- 722 881.097. Zmiana stanu nale2nosci - 876 784,88
8. Zmiana stafl! fi kr6tkotermin i kredtemz - 3't 753,71 127 613,70
9. Zmiana stanu rozliczei '131 669,01 243 747 ,

10. lnne ko - 2 376,00
l netto z dzialalno6ci +t-|| - 496 995,13 - 976 709,77

B, PRZEPLY!4.ry SRODKoW PIENI YCH Z DZIATALNOSCI INVVESTYCYJNEJ - 123 677,99 - 241 045,03
I 7 000,00

wartoSci niematerialn olaz1 i ta a 7 000,00
2. I w nieruchomo6ci oraz wartoSci niematerialne i

3. Z aktyw6w finansowych, w tym
a) w iednostkach powiqzanych

b) w pozostalych iednostkach
- zbycie aktyw6w finansowych
- dvwidendy i udziatv wzyskech
- splata udzielonych po2yczek diugoterminowych
- odset(i
- inne wplywy z aktywow finansowych

4. lnne wplywy inwestycyjne
ll. Wydatki 130 677.99 241 M5,O3

1. Nabycie wadosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowvch aktvw6w trwalych 130 677,99 241 045,03
2. lnwestyqie ry llejuchomoSd oraz warto6ci niemate.ialne i pravme

3. Na aktywa finansowe, w tym
a) w jednostkach powiazanych

b) w pozostatych jednostkach

- nabycie aktyw6w finansowych
- udzieione potycrC(i dluqoterm inowe

4. Inne wydatki inwestycyjne
lll. Przeplywy pigniq2ne nefto z dzialalnoSci inwestycyinei (l.ll) - 123 677,99 - 24't U5,O3

c. PRZEPTYWY SRODKoW ptENtE2NYCH Z DZ|AIALNOSC| FTNANSOVVEJ - 819 419.01 - 1 082 530,06
2 376,00 60 649.28

1. Wplywy netto z wydania udzial6w (emisii akcii) i innvch instrument6w
kapitalowych oraz doplat do kapitafu

2. Kredyty i po2yczki

3. Emisja dluznych papier6w warto6ciowch
4. lnne wplywy finansor,l/e 2 376,00 60 649.28

ll. Wydatki 821 795,0'l 1 143179,34
1. Nabycje udzia.l6w (akcji) wlasnych)
2. DlMidendy i inne wyplaty na zecz w{aScicieli
3. lnne niz wyplaty na zecz wla{cicieli wydatki z Mrrlu oodzialu zysku
4. Splaty kredyt6w i pozyczek

5. Wykup dlu2nych papierdw wartosciowch
6. Z Mutu innych zobowiazai finansowych
7. Ptatnosci zobowiazai z Mdu um6w leasinqu finansoweao 813 548,22 1 ',to2 753,65
8. Odsetki I246.79 40 425,69
L lnne wydatki finansowe

lll. Pzeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowei (l-ll) - 819 419,01 - I 082 530,06
D. PRZEPLYWY PIENtEzNE NETTO, RAZEM (A. t+AB.It+tC. ) - 't 440 092,13 - 2 300 2U.87
E, BIIAISOWA ZT\4IANA STANU SROOKOW PIENIEZNYCH, W TYM - I 440 092.13 - 2 3@ 2U,87

- zmiana stanu $rodk6w pieriq2nych z Mutu r62nic kursowycfr
F, SRODKI PIENIE2NE NA TEK OKRESU 3 915 052.5s 6 215 337 ,41
G. SRODKI PIENIEzNE NA KoNIEC oKRESU (F+ID), W TYM: 2 474 960,42 3 915 052.55

o n ta 175 S17,65 I

Datarmdoh kierqs
;ELJr-LLJ J

230 401 79

mgr Ba lsmionia
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Zdzislaw Daniszewski

Nazwisko i irni9,
Bialystolq dn.25.
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Rachunek przeplnil6w pieniq2nych
metoda posrednia

na dzieri 31.12.2018



Zestawienie zmian
w kapitale (funduszu) wlasnym

na dzief 31.12.2018 r.

sirn n. ,(obc p.r.!dhi.oo Dr(!

1 3 2

I. KAPITAI (FUNDUSZ) WIASNY NA POCZATEK OKRESU (BO) 16 442 049.50 t7 311 507 .26

- zmiany p.zyi?Vch zasad (polit)k) rachunkovvo6ci

l.a. KAPITAI (FUNDUSZ) WLASNY NA POCZATEK OKRESU(BO).
PO KOREKTACH

t6 442 049,50 tl 311 507 .26

1. Kepital (tundusz) r6 3t5 000.00 t6 335 000,00

1 . 1 . Zmisny kspiatu (tunduszu) podstawo'.rogo

a) zwiekszenie (z Mulu)
- wydania ud:iel6!, (emisii akcji)

b) zmnioiszenio (z Mulu)
- umotzenia udzial6w (akcj')

1 2. Kapital (f,n,nt, podsiawo,y 6a koniec l6 335 000.00 i6 335 000.00
2- Ka 956152.76 I 500 929.70

2-1- Zm (tunduszjr) zapaso.v€go ,886 787.25 -444116.94
- a) z\ 4riszen,e (z tnut, 2 670.st 0.00

--- 

tltrwioac;i clDdruw tr*aiycn 2670.5t

b) zmniejszenie (z tt/hrf'r) 889 451.76 544 776.94
889 457.76 544 716.94

2_2 (funduszu) zapasowego 69 365,5 | 956 t52.76
3. Kapital (fundusz)z aktuali;cji wyceny na poczqtek 40 354.50 40 354.s0

3.1 -2670.51

a) zwhksz8oie (z h dl])
1670,51

2 610,5\

3.2. Kepital (tund8z) z aktualizecji wyc€ny na koniec okresu 37 683,99 40154,50

4. Pozostat€ kapilaly rezeMow€ na poczatek okresu

4-1- Zm kapjlalow (f unduszy) reze

6) zwiekszenie (z Mu{u)
(z Mdu)

4.2. Pozosleie kapitat (tundusze) rezorwov,e na koniec okesu
5 z la1

5.1. zysk z lal ubiegr)oh na poczatek olre3u
' zmiany pruyjqi/ch zasad

5.2. zysk z let ubleglych na poczqiak okresu, po korektach

zwigkz6ni6 (z Munr)
b) zmni€Fz6nie (z Mutu)

5 3. Zysk z lat ubiegtch na kofliec okresu

5.4. Strata z lat

5.5- St ata z lat uueglych na poczqtek okresu, Po

z lat
b) zmniajszenie (z ! ulu)

5-6 Strata z iat ubi€grch na koniec okrcsu

5.7. ZFk (!trala) z lal uueglych na koniec o*resu

6 -64412t.89 -889 457.76

444121,89 -889 451.76

II. KAPITAL (FUNDUSA \ryIASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 15 797 321,61 t6 442 049.50

III. KAPITAI (FUNDUSZ) WI.ASNY. PO UWZGLEONIENIU

PROPONOWANEGO POOZICI.U Z/SKU (POKRYCIA STRA]'O
15 797 321,61 t6 442 049.50
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