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Sporz4 dzony r'a okres od 0 1 -0 I-f020 r. do 3 1 - 1 2-2020 r.

TREśĆ iŃFoRt"|AĆjt
Dane .za rok ko czący się

31.12.2020 r. 31. L2,2019 r.

L Zysk (strata) netto
A. Przep,}ywy środkÓw pieniężnych z działalności operacyjnej

| 274 308,74 t 154 397,43

IL Korekty razem: 11 455 57L,O7 3 67L 739,22

l,, Amortyzacja 398 934,65 444 488,5 l

? ' Zyski (straĘ) z Ętułu roznic kursowych 0,00 n nrl
\.,/ wv

3' odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 nnnv/ww

4, Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 27 819,69 ), t06,7-6

>. zm ana stanu rezerw l_ 1"9 878,63 527 344,38

6, Zmiana stanu dłuznych papierÓw wartościowych -30 687 430,28 286 800, I 3

/. zm ana stanu naleznosc od sektora finansowego 35 762 008,29 -5 461 751.,97

8. Zmiana stanu nalezności od sektora niefinansowego i sektora budzetowego -32 052 333,54 -r5 847 6 /9,6 /

żfutułuzakupionychpapierÓwwartościowychz
otrzvmanvm orzvrzeczeniem odkupu

0,00 nnn\''lwv

]'0. Zmiana stanu udziałow lub akcji

aktvwow finansowych (handlowychl
pozostałych papierow wartościowych i innych

0,00 nnn
\.,/ w\./

L1,. 7m ana stanu zobowiązan wobec sektora finansowego 0,00 0,00

Ńobec sektora

budzetoweeo

niefinansowego lub sektora 39 092 59r,26 2_3 638 5.t8,56

13, Zmiana stanu zobowiąza z tytułu sprzedanych

udzielonvm przv rzeczeniem odkupu-
pa pierÓw wa rtościowych z

0,00 nnn
\'' / \'' LJ

T4, Zm ana stanu zobowiązan z tytułu papierow wartościowych 0,00 0,00

lli. zm ana stanu innych zobowiązan 1 166 651,54 57 4 339 ,04

16. Zm ana stanu rozliczen m ędzyokresowych -60 358,92 -444 349,/ 1

17. Zm ana stan u rozliczen m ędzyokresowych przychodow 21" 1,1" 2,83 -7 096,:31

18. Inne korekty 0,00 nnn
Lll\lv

III' Przepływy pieniężne n" LL;,"729 879181 4 826 136,65

1 ' Zbycie udziałow lub akcji w jednostkach Zalezny.gh--

lści inwestycyjnej
,

I 1 600,001

I o'ool

I 0,00

I 0.00

1 600,00

0,00

309 ,65^61
0,00

0,00

0r'00

00

I 309 96s,61

I -3oB 365,61
I -Yv 

vv-f

ności finansowej
0,00
0.00

t- o,oo

! o,oo

I o,oo

I o,oo

I 0,00

0,00

^^^\J / \-' \.'

566 r08-r1
nnn' t /u\./

-:-
nnnv/\''w

0e0

370 000.00

196 7 48,? r

-566 7A8,2L

900,00
nnn
II,\J\J

2' Zbycie udziałÓw lub akcji w jednostkach wspo,lzależnych

:1. Zbycie udzia,low lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 
.

innych jednostkach, pozostałych papierow

wartościowvch i innvch aktvwow finansowvch (lokacv'invch\

5, Zbycie Wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akĘwÓw trwałych

II. Wydatki
1' Nabycie udziałow lub akcji w jednostkach zależnych .

2. Nabycie udziałow lub akcji w jednostkach wspołzależnych

3' Nabycie.udziałow lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

4' Nabycie UdZałÓW lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierow

wartościowych i innych aktywÓw finansowych (|okacyjnych)

5' Nabycie wartości niemateria|nych i prawnych oraz rzecz)wych aktywow trwałych

6. Inne wydatki inwestYcYjne

I' Wpływy
t' zaćiągnięcie długoterminowych kredytow od innych bankow

- 2fac|ą wych poŻyczek od innych niz banki instytucji

f ina nsowych



3' Emisja dłuznych papierow wartościowych dla innych instytucji finansowych 0,00 nnn\J, \-/ V

4' Zwiększenie stanu zobowiąza podporządkowa1yc! 0,00 0,00

5. Wpływy netto Z emisji akcji i dopłat do kapita.łu 0,00 4 800,00

6. Inne wpływy finansowe 0,00 n nrlu/tJ\/

IL Wydatki 0r0o 32 325,L2

1. Spłaty długoterm nowych kredytow na rzecz innych bankow 0,00 n r\r\u/uu

2' Spłaty długoterminowych
f inansowych

poŻyczek na rzecz innych niz banki insĘtucji 0,00 n r\r\
u/ t/ tJ

3. Wykup dłuznych papierow wartościowych od innych insĘtucji finansowych 0,00 n rt r'\

4. Z tytułu innych zobowiązan finansowych 0,00 rt rt rl

5. Płatnośczobowiąza z tytułu umow |easingu finansowego 0,00 nnn

6. Zmn ejszenie stanu zobowiązari podporządkowanych 0,00 0,0 0

7. Dyw dendy i inne wypłaty na rzecz właścicie|i 0,00 3? 375,i7

B' Inne, niz wypłaty na rzecz właścicie|i, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 nnn

9' Nabycie akcji własnych 0,00 n rtn
u / t./ [,/

10. Inne wydatki finansowe 0,00 n Ąrl
\.// \/v

lll. p.'"pŃwy pieniężne netto z działatności fi@ 0r00 -27 525,L2

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III + l. B,III+ I.c,III) LL 42L 5L4,2O 4 231 903,32

E' Bi|ansowa zmiana stanu środkÓw pieniężnych, w tyrn: LL 42L 5L4t2A 4 231 903,32

zmiana stanu środkÓw pienięznych z Ętułu raŻnic kursowych 0,00 nnn

F. .środti pieniężne. na l 
poćzątex.'.b:kibsu 27 5OT L26;72 23 275 223,40

G. środki pieniężne na koniec okresu (F+ l-D), w tyĘ 38 928 640,92 27 547 L26,72

o ograniczonej moz|iwości dysponowania LL 367 549,59 L6 L4L 491,08

I)odpis osoby odpowicdzialnc.j
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Halinow, dnia 09.06.2A21, r.


