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9t!!!Ą
NlEzALEŹNEGo BlEGtEGo REWlDENTA

DLA RADY NADzoRcŻl] ! WAlNEGo zGRoMADzEN lA AKcjo N AR lUsŻY

sPoŁKl DFP DoRADzTWo FlNANsoWE s'A'

Preprowadzi]iśńy baddnie zdlqżoneqo jednostkowegÓ ŚpldwÓżddńid fnon'owego zo
2013 lok spółki DFP DÓlddztwÓ FinrnŚrwe s'A' z siedzjbą w Łodzi, 93-521 Łódż, Ll'
strythrlska 24,lok' Iu' no kóIe sk]ado sie:

1 wplÓwódŻenie dÓ spżwoŻdania fnan5oWego

2 b lans spotrądŻonY na dŻ eń 3112 2013 r' który pÓ nrrńiE
akywów pajywów żańVka śię sumą:

3 ra.hunek ŻyskóW istmt Ża lok ÓbrÓtowy Ód 0101Ż01] r' do
]1rŻ Ż01]. wykazują.y stratę nettowwysokośc:

4 ŻPnJwienie Żm]an w lapitae (fUndu'u) Własnyn Ża.ok obrotÓwy
od 01012013 r' do 3112 2013 r wykaŻującc Włr{ kaptałU

5 ra.hunek pnepływów pleniężny.h Ża rok ob.otowv Ód 0101201]
l. dÓ ]r 12 20:L3 r WykaŻu]ący WŻro5t 5tanu łodków pieniężnych

6 dÓdatkowe nlorma.jeiobjaś.ienia

za spo[ądŻenie Żgodnego Ż obolviązu]ącymj pĘep5.m sprJwoŻdan]a rnan5owego oraŻ
sprawordanaŻdŻiałanolc odpow!ĆdŻany]cstZanądspćlk

zanąd 5pćłki or.z c'onkowe Rady NadŻorcŻej są rÓbow]ąŻań do Żapewnienia, Jby
spraWoŻdan €fnansoweoraŻlprawÓŻdańiĆŻ dŻńła no!.i lpelnialy WymaBan a plzcw dŻiane
W U<3wie Ż dn]a 29 wżeśn a 1994 r o ra.hunkowoś. lDŻ U Ż 2013 Nr 0, pÓŻ 330, 613'
Ż późń Żfo )'Żwaneida e ,,!stawąo 'a.hunkowolc"

Na'ym ladaniem było Żbadane WyraŻenie opni o ŻeÓdnrś. Ż WYmaga]ą.ymi
rJłÓloWJn a Żaśadań 1pÓlLyką) ra.huńkÓwÓn tacÓ lprawoŻdania linansowego oraŻ .Ży
uetene rasno pEedstawia ono' we WV5tkch islotny.lr aspekta.h' sytuację ńa]ątkolvą

f]nansową' ]ak też wynk finansowy spółki oFp DoradrwÓ Fintsnsowe 5A oraŻ
pGWdłowÓś. kliąc raĆhUnkÓWy.h l1ańrwią.ych pÓdławę]ego 5poĘądzen a



Bdd d n ie śprdwozd a n ia fi nansoweqo pże prowddzili śny stosow nie do po'tonowie ó:

1) roŻdŻ]aiu 7 ustawy Ż dn a 29 W2eśnia 1994l o cthunk.|Voś.] (DŻ U Ż Ż01rl Nl 0,

pÓŻ ]]0,613, Ż póŹn' Żm ),

2] kra]owy.h *andaldćw lewiŻ] l nan5ower' w\'dany.h pneŻ Kra]ową Radę Biegly.h

RPw dentów w Po s.e

3) |odek5Ulpółek hand oWych'

BJdań. sprawoŻdania f nan5owegÓ raplanowalśmy pĘeproWadŻili!my w tak sp.sób,3by

UŻy5kać la.jona ną pewność, poŻWalają.ą na wymien]e opin o sprawoidan !
W 5ŻaeEóno!ci badane .b.jńoWalo 5prawd7ene poplawnÓ!ci ŻałosoWanych pncŻ

spćłkq DFP ooradŻtwo Fnan5owe sA ŻasJd (po ty|i) r.chunlowo!.i Żnaclcy.h
9a.unkow' 5pBwdŻenle W p2eważają.er mPze W lpÓsób wylywkowy dÓwodóW

]ap5ów knqeowy.h' Ż który.h wynkJją .Żby nforma.je.wańe W spcwo?danU
l nan50Wym' jakitJłÓś.iÓwąoce.ę 5praWoŻdlna f ńansÓWcBo'

L]waźJńv' ż. badan e do5tarczy]o wysta(Ża]ą.Ć] pod5tawy do wyraŻenia opin

Noszyn zddhień, zboddne sprowozdanie fnnnśÓwć' we wŚżyŚtkich iśtohy.h ospektoch:
a) pĘedława iŻeteńie F Ó nform..je (totne dla o.eny sytua.ji marątkower

iTinansowe]5pół[ DFPD.IadŻtWÓFinansowe5.A'nadzeń31]22013rofu, jakteŻ

]e] wyn kU fnJnsoWogoŻa rokobrotolvyod 0101Ż01] lÓkudÓ ]1'12.2013 roku,

b) Żostato 5ponądŻ.ne Żsodńe r wyma3ają.ym Żasto50Wana Ża5adami (połykr)

EchunkÓwÓ].ioraŻ na podstaWie prewidłow. spÓżądŻo.y.h ksiąg r'.hunkowych'

c) ]cł ŻBodne Ż lvpływają.ym na t.ść sprawoŻdan a Tin.nso

ipośtanowen am statltu 5półk DFP DoladŻtwoF nan5!we 5piłkaAk.y]na

Nie Żg]aśŻa]ą. Żantreżeń do prawdłrwośc] nete noic] Żbadanego spEwoŻdania

fnansowego ŻWra.amy Uwacq, n.lyŻyka opisane pneŻ Ża'ąd w sprawoŻd3n u zJnądu łnJ
nrcna.h 15 16] omz na to' 'e 

nwestoróv] inwestowan]em

W nstrumenty fnansÓWc jcł moż wy pny Żał.ŻPn U wynqpÓWan a poŻytylvnych tendenci
ryńkÓWych w obnatre nwesty.] Ó chalaktetre kaptalowym lopisane p[eŻ zafuąd

w spraw.ŻdJn U Żażądu na stron e 20) Tond.nc]c l. pow nny meć pnelożen e na

''V5.kÓś.E.nerowany.h pEvchodow iwyn k l nansowe spćłk WdłUź'yń Ókr.ś..Ż3śU'



spruwozddnb z dżidlalności jednÓŚlki jeŚl końpletne w bżuńieniu olt, 49 ust. 2 uŚlowy
Ó fu.hLnkÓwóki r żÓvone w nin inJornocie' pochodzqce 2e żboddnegr Śpfuwozdania
linansweqo, sq z nin zqodne.

(lUĆżÓWV bieBły rewident
pĘeprowadu ający badan e

lł{"k'
Ul' PÓtkowska 270,xlv p. ]ok 1403

W men u podmiotu Uprawnioneco dÓ

badanń snlawoŻdań f inan jÓwv.h:

- l)t .U ur^
tbn..pL F ńa *e AUł/ 

' 
n adŻlło



Concepl Finonce

Raport

badania l'ednostkowego sprawozdania f inansowego

spółki DFP Doradztwo Finansowe s.A.

ż siedzibą w Łodzi ul. strYcharska 24, lok. 118

za rok obrotowy obejmujący okres

od 01-01.2013 r. do31.12-2013 r



spółkj prowad. d?ał. ńo!ć ł lÓlńic śpół| ak.yjne] Ęórk3 nł3h łwożom Fko Śpółk;

? ogtnaoią odpÓw]EdŻ]J noicią odnawg umowy spółi

ob]ęt.j akt.m nobr;lnym spo2ą ZbgnPwarŻ.k;Lpkelakt

notJranyRep 
^Nr544/06) 

)ołanDuenkmsąduReioiowegÓd.Łodżi'ódmełńuŁodŻ,

xX WvdŻ]ał cospodarcŻy (E]owego Re]e*ru sądoweco Żdn3, futego2006lolu Gysn' aki LD

xx lls Rcj (Ry00r66y0vŃł. W re]ełne gEdsęb .óW Kr:iowego Rejenlu sądÓWPgo

,9010, re]ełD.i3 !pó|k DFP oo.adnwo F]ntsnsowe spółk:

Żoo7 mku N3dŻwy.żine ŻgrońadŻĆ.i. WjPónikół DFP Dotdłwo
Fintsnsowe spółkiŻocEn?oną odpowPdŻ3lnoś.ią pod]ęlo u.hwJlq ń| 0y032007 w spEW e

DFP DomdłWo tiMnsowe spółki Ż o8ranooną odpoued.ia ioną
W spólklA jkyjną' kdt będ, e dŻ ałać pod flmą DFP oÓńd wo finansoue spółka Akyri. l.11

riu9a WŁod?izl)jgń.W' ]J.ll3 L]pkP, Rep A tr400ł0ł

DtP DÓladłwo Fi.nsow.5PółkaAl.yrn. Żołalawpęn3 Żdniem 3 pajdżiehik' 2007 roiU do

ra]enr! pnedsębo(ów prÓwadŻońcgÓ pn.Ż sąd nejonowY d a Łod7 śródń cłia WLodŻ]' xx

Wydżi.l LlajÓwego Rejen.U 9ądowego GygmtUE Śprewy: tDxx Ns REr (Rs/0195rąo7/ro

Pontsdto]ednołk3po5adana$ępuń.edokuńeity qa arą.ereidŻi:hlno!ć:

a] 3kruany wps u KR5 pod i!ńĆ.cm 000029D214 rdna

16'04.2014r W kaFwym Reiełże

b) iumer dentyfikts.]ipodatkouP] r pueŻ L]nąd skarbo y

rapart Ż bgdanb kd,!*aq.!, 
'pąqądaąa 

jrcrow.ąa

d luń.l idcnryfika.yjny

dżiał' dÓł ].{lnołk' wYnfuią.ym , ł utu Wpa
doWhłwego le'e{lu r.n: poŻo ił. dondłło u -kesig pl.wadŻenD dŻń]ts]noni

so5podalcŻe bżłdDnJolJŻ:

dlńlajnoać ho d]Bów finańśoWych

dŻńtalność tułóW' fUndU'dW podobny.h nstytu.i fn3[oBy.h

poŻodał. formy UdŻ e 3n 3 krcdytów

dŻJł: nośi Usllgoua' gdŻje

Ż W!łąoeniem Ube]p e.,eń i f!nd!9ów emeryoInvch



R"@Ą 1bqfoąk kdnqeawqa sp@wąd@b lno dŃąa

poŻÓnała dŻałaność wspomagając EłUcr finan'owe, Ż wyłącŻenem ubeŻpiecżcń

i fundu'ćw ońeryblnych

dŻialtslno!ć zwiąŻam Ż Ź'ądŹf, iem f Undułam]

_ wyna]em Żanądań]e nieluchońokiańiwłasnym Ub dŻ]erźawionYm

dŻialalńÓść pEWni.a

dŻialalno!ć Jrm.antralny.lr (head offi.a) holdrngóW' : Wa.żeniem hodngów

- poŻoltałe doredŻtwoW ekesie prowadŻenia dŻńialnościcospÓdarcŻej i Źnądenia

4' WedłUs stanU na dŻ eń bilanśÓWV badana ]ednostkaje5t]ednostką sprawU]ącą kÓntolę

nad nnvń ]edńostkam ima obowązek spoEądŻenia skonśoidowanego sprawoŻd3n a

linansoweso crupy kap talÓwej lań' 56, 57 i 53 UÓl)'

5' organy repreŻĆntują.e badanąrednołkę p2ednaw Ż]ąs ę następuią.o:

3) w skbd za2ądJ spółki m dŻreń ]1 grJdn a Ż01] .oku wchodŻil]:

P.eŻes zanądu RobertWa icki

ceuarYNowosad

w trak e roku obrolowe8o włnępÓwały Żmitsny wlkładŻ e zaaądu

wprowad?eniu do sprewożdanL fi ńanŚow4o spólki'

b) Na dŻ]eń 31 gludnits 2013 roku oEŻ na dŻeń EkońcŻenD badtsnia śpreWoŻdana

fńónśowogo Rtsda NtsdŻoroa pre.owala w 5kiadŻie:

W takcie rokJ obrotowego trrystąp \ zmiany W skladŻie Rady NadŻorcŻe', opięne

dokhdniewewprowadŻen U do splawoŻ&nia finansowego5pć|k '

6' PlÓWadżenie k ąg ra.hJnkowy.h W bad;nejrednoł.e w roku Ż01] pow].żono spół.eIa Śe ko

Ja.ekWiĘ.ewsk wspóni.vsp.]'

til"



Rapań z bdq , Łdąq aveqa ąrcwod Ń |hrfrowTo

Kapita\ wlaśne k'bltuh sie nótepui..o:

w kwo.ie, 2043 600,00

nepodzenV.h ól.j]l lGŻdts o Mńon]nomjn3lnej

0,32 Żł 
' 
pnycŻyń akqĆ te posiad3ią

n, d?e i s ę nts 20436 000 lówny.h

0'10 
' 

Wóno!ć blansowa 1akcj wynośi

Wyte]Wvm]e|jona kwÓta 13pfułU podftWowego wykaana Żonala:

4 w wysoroś. ÓkrcśonP]w Jmowe śpółkiiwpńanq do reFłru pnedŚiębiÓrcóW] Żgodnie

.owadŻoną wedłUgwvmaFń 3ń ]41Ksh'

jenw.JłÓł opla.ona,ŻgodnieŻan ]06 309 Kslr,

odpow adJ wysokoś. okre!|one]Wan art 303 Kslr.

nych w puńk.iĆ 3 i4 ]ednołka zavudnia|a aedn]o w badanvń

loku Óbrotowym 4'5 osobV, a w roku ooożĆdnim 7 5 osób

U.hwJłą n.1/0]/2014 Rady Nad?orc?ej z dna 31032014 r. do obowąŻkoweRowświetle 3d

64 uławy o E.hunkowośc ba.]anra lpńWoŻdan3 fn;nsowego ż rok obrotowy Żgodnie

wybmny Żonał podmiot aud}łoEkicon.ept finan.e Audyt iDoEdłWo
RafalourlJcŻ Ż siedŻibą wŁodŻ w podm otów uońwn]onv.]r

pżeŻ KErową R;dę B egN.h Rewideitów.

N

NJłiEwdlryil hpiJ m$'1o{! Mtrtrd. q.ni!)

t{"e,"rlfo. d, -{,q-ry

-'"..hl""""ń.,".,.)."J.*

1".' ,."";i, '.'""fu



11 Ż ówno podm 01audfotrk, ]ak iprEproMdDń.y bad3nie u ]ego jmie.iu kuaowy biĆgły

reu denl R3fu } DU.ka., 1il rej u06ł trł [Płn k stb ([ ńsk3 1nl ewid 10917] b olą.y

UdŻał W b3danU oiwbd.żią. że pDsbją na3 anjod badtsnerred

56 un r 4 u5t3wyŻ dn a 07 m3F 2009l o b]egły.h rewideita.lr

upńwn]o.y.h do badania ŚplawoŻdań fin3nsouł.h oEŻ o nadŻone pubL anym'

k popncdz3jący było Żb.danc pne

Ralał Dulkaa otżył'ato opiię ż ÓbjJjn.nem. obialnene

dotyayło tcgo, Żc dŻń]a]noni ońŻ da'a moilwoli kortynD.]i

dŻial3lnołi spólk , ŻWiąEne są bPŻpołcdu]o Ż kon unkturą pJnU]ą.ą

a tendemF e m;ią WpW D w

spEwoŻd;ne to Żoftło Żatwierd

hMłą tr620B zgodneŻńw:łąnr7/ż0lr zdiń02 ipo

kryć Że łodków l€phł!

Rał t } bąfunh kdĄ6*aqqa sp1'adrd! ,fuąoq.qa

l0 N nej!7e badaije' 7godnie ? umową il4lB/ż014 
' diD 11lwio

B sied7]be B Ua Ra.hunkowego plow3dł.ego ksęgi la.huilow. badanej ]ednołk oraŻ

w s]edŻ bie podm otu bada ą.eAo WokeŚ]e od 1104 2014 r do 09 06 2

3] 
'oorewEŻŻ 

nnym dok!mPrtamiWRe'e Ee (Rsprow:dŻonym ptre]5.d Rejonowy dJ

dŻ ŻłGospodacy KR5w dn u 03 07 20t3 r'

b) 
'łojoie 

w L]'ed'je skłbowyń w dniu 04 07 Ż01] l

owe Ę bcł.y rck obmtoq' podpiśanP poeŻ z3nąd i osobę

śpożądań.ą' zgodń Ć Ż ań. 45 ustawy o ń.hunkowości, śkłada s ę Ż

!Vplowadżeń . do spńwozdańia fińansowego;

b 3nśU śponądŻonego na d,ień ]1l2 Ż01] r który po {ronie aktywów

lJ.hunku Żyslów *EtŻa rokobfułÓwyÓd 01'0120
. wykaŻu]ącego nmte neto w wysoko!.i

Ż.ntswienia Żńran W kapb o lfuńdunu) wł'snYń a lol ÓbiÓtÓwy Ód

01'01'201]l' do 31't2.2013l wYka?ują.ego Wao$ lapiału Własnego

c.r]!ik! p2epĘVów p en ęjny.h
31'12.2013 r wykŻŻUją.e3o ŻmncnŻĆiie !anu łodków picn]ęŻny.h

dodatkowy.hn'om3.' obFśnicń



Fapan z badqab Edn'&ow.qa 5p@odr o lhera||4o

15 zgodneŻa{ 67 unaqo E.hunkowoi.i]ednonka UdośtĘpniła b.Błamu prowadŻone Gęg
lachun](owe i do(um.nv nanow spoządŻena ońż udŻie]la nrorm:.j

nieŻbędnych do wydani' Ópin ibje8łĆEÓ rŁw denta o btsd3nym TlawoŻdaniu fnónśowym

N e wYłąp ly ogreni.Żen a ?akesu badan a

16' PonódtÓ kierownik ]ednołk, s .hunlowoł' nÓŻyl w d;.e
!ro - " bdo" "

ł kompetnon, prawidłowo( aete.on lpńwoŻdan]a fińanśowe8o p2Pdłożonego do

p'.ło_d.1. ż d' J Io 
'

b) Uj3wnienń w infolńa.]i dod kowej wnekich ŻobowąŻań kolespoidują.y.h Ż dń.ń

d nieDłnienia nny.hŻdaneńgo5podalc,y.h' Wplywający.h istotnie n3 infolmm]e lołiowe

iF|on]owewvn ra aceżelońwożdan a fnan$wĆFo'

''Nnre]sł 
Dpoń M podsbwie rewiŻyine]

dokumenb.i rcbo.Żej, Wymag;rej p'a unawy o ra.hunkowon'

4 łosowny.h p.ób bJdawcŻy.h w Żakcs]o Wiarwodnołi i Żgodnośc], w tym poŻy.ji

dom nUją.y.h lwotowo'

b) poŻomu łotno<cilnalońegopnerbegłĆgod3sprawoŻdanaJnansowego'

.) żwodowego osądu p{Ćż b egłcgÓ ŻgodnÓk Żda2eń goŚpodarc7ych Ż opeE.Fm

d) *aiu roła.huńków Żtytułół pÓdatkÓwy.h .h Żgodnoś. Ż danymi dek owanym pEeŻ

badaią ]ednoi|c' hólo łańowiły pod awę do .h !]ę.ia W Gęga.h ń.hunkowy.lr'
(lJ.ŻÓwe wie|kości berwŻgędńe i wska'iik wŻBędnP .haEkteryŻU]ą.e wynk bLanśowy

]edno.tk]olaŻ]ej sytua.]ę ńJ]ątkowa ]finańsÓwą Ża rok obrotowy dwa laia poożedaia.e'

N



Ropad Ż tafona jeó6*awqa 5p@wądoab JhoTowega

Wynjk dŻiała nołi gospodarcŻe], Ż 5tEt, blansu olaŻ Wshźn ków

finansoq.h.]raEkieryŻUią tabe e i akreł podtsne njźP]]

Aktwa, danewws.ułŻ ńchunkowvmbokrąsl€niem Ś.tek'':

GEfĘn L Jltiwa pnedław ąE s q na{ępuFro:

L



tutq|t bqdanajednT*aweea etowadq ataqo'avcqa

lt f T\

'ia

Pasywa, dan€włs.żł' Ż E.hunkowvm Żaoklągleniem s.'ek 
'':

6rJlan'e pts'yu3 p ]edyaw d]ą \ ę nanępJ]ą.D'



Rąd| . r9dq a kd|6*awe9o 'pawądorb tru&@-"g|

crufi.,nie Żm any wakyłach paśywa.h pżĆd aw]aią s ę n*iępUJą.o

Ma]ąlekl żlódlannańś0łanD

d;nym] wynk;ią.ym nts s}t!a.]ę ]ediołki
iśrohio wpływarą nótępUją.e poŻy.je]

J) Wartojć ma]ątku ogółeń Żwięk'yła sie Ż 3 332,7 tys Żł do6ś72,rty5 
''.opÓwodurejegozł ek!Żen]e o 71,5%w osUnku do roku pop2edn ego,

Ę aktyNa tdałe *ańoWń 64,2%.ajego maiątkU rednołki, Wrym ińwĆśty.]e dłUgotglminowe

wpo*a. a|.j iudŻiałów utŻymywJny.h w ce U oŚągnĘ.a konyś. .konomkŻny.h.,ynią

a w 8fupi. majątku \ś '' 
t] o D'6%

w nosunku do roku za12 Żnnje)szen| Uegły naeż.oś. kótkotermnowe o kwÓtq

356'9lys. Żł 
' 
natomian ŻWięk'y]y sję nWeły.je krótloterń]ńowco 1'116'0łs Żł

d] w pisywó.h biansu JW;gęŻwE.a ŻWięksŻene kwotykapita]ów własny.h o 2 31s'3 ly! zl'
tj o 30'2%' Pny ŻWięk'PnU hży oÓwĘLsónym kapbe
pÓd*JwÓwym] UdŻrtsł wfian.owaiu ńajątku ]ednołk ia.]Żńń

bianlowywyn ón 96,]%W nosUnkU do ogólne]śUny!rtywów'

ą Żfinqniv 5q óbow+ana lPŻe.wy ia ŻobołaŻJna

o 76'2 tyl n, 3 w qm ŻmniPisrenu Urggr} re€rwy ió
ŻWiĘk'en ! U eg]ł Żobowiąbnia klotkoterminowe

n jpółkŻ .haEkte.yŻU]e.ię wy ajątku tNałego właŚiyn

mąłek tMły fin aje łodkań] PÓnJdto whsnymi łodkań]

f nansouano także istotna {eść ńaiatku oblotow.AÓ



RqĘd l bqdąąb Edąó&lwqa 4rtło?drrb lhanow4o

\f

Roóunek zysk'w i Śtot tw tyŚ' .]') z lÓ.hunkoqn zukrą]enień setek zt':

i *tt Wl|arujc nJ o!*nę.ie w rokJ obrotowym U]emnego WYniku

fi;=;-------]

t$!

ł1 !u!!
t!!,1

@



R!ł,ł } h4furb ndrątawęqa sp@qądoab ,noTowega

eementóW ńchunłu żysków ]irat k9talluącv.h Wvnik finansow

pnedław a pon żsŻy Wykre.

$retę wlńoną.ą .572,7 tyj

T
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2' omówjenie analDv wśkaźńikowej

I

o.iągiięta W.oku obrotolvym łrła powod!]e' ie Wynlc wshźn]k a ten okres ożyimJrą
Wadość u]eńńą. V]sktsźnik rantouno!.i net. spaed y

Wsk3źnik leitowdoni hpitts]ów wlasy.lr (RoĘ' Ń9ołlowil 5ę

19'6r%, podchl8dyw 2012 by{ na poŻiom e 13'31%

2'2 WŚka'niki płYnnoś.i fi nansowej pnedławia|ą śie nan.!ui.!!;

\"N



Fapqr z badanq kdnó&o||eqa qrc!ądan 4l adś2@-4ą

Poówiań]o pÓwy.zyth Wsktsiników Ż połd;nym wsk3źnikem plynnÓsci beł.ej, będą.ynj

re..j? ńJrątku obrotow.8o do ŻobowąDń krctkoterminowych wskłuie na brak

wyślępÓwań. w]Ćdnoi.c -l]ó.cń W tcminowym rPgUoMniu wYmaga.y.h Żobowiąań

WłaŻn k p]vnnoł fnanśowej w 2013 roku Jkłaho

!!sk;źiik h3ndowP] Żdolnoąi mŻloenowej pnekr żją.e 1'0

23 VJlka'niki lotacii prŻedławiają śie nałepuiąco:

Na pĘiiolt nodków oblotowych ma {pływ 
'ybkojć 

Óbrctu naeźnoł3m Żobouirańańi

0brót należńonań w dn a.h wydłuzył l ę Ż 100dn]W 2012lok! n31Ż3 dn loku 2013,.o ne

]enławnlrem kotyśhym Ma toŻWiąćk ŻsydłuŻonym kredyrem kup e.k ń' Wsla'n k sphtY

ŻobowiąDń wydłułls]ę Ż! 132 dn]W 2012 rolI do 203 dn W fokJ b3danVm

PoróWnaiie 9yb|on oblÓtu nó]oŻdÓjciami W dnts.h Ż rob.ją Żobowiąhń w dnrts.h ne

u.kazu]e iae.how'niĆ optymalncj równowag dn] .ob.]i, w odniesiĆńiu do nae'nołi

Wskaźiik p.Ódu|tywnołiaklwów łułą do o.enyefeŁłWnoł go!pod'lowaiń mtsjątkiem

wyńo'ą.y 0'0] ilormur., Żc 1 Ż]' aJBażoWamco ma'ąlku prłspotrył o,02 
' 

pży.hodów

odwlÓhołń ws|aźnlJ produklywnoi.i rcn wsktsźnik n:jątlochłonŃł pnydrodóW

Żcspnedaźy' który będą. feja.]ą w;rtoł mają*U do |Wdy prł.
kapit.lo.htońńoi. jptredaŻy

r\)"



RqpoĄ . bqfuąa jebu*avąa 
'pa@udoab fuoTowż!1o

z4' omóBieni€poŻr*3ły(hwślażnllów'

2'4'1' WskŹźńikidoanalżYpoziom€jipionowejbilanru.

L]wagę ŻWEca wskaźńi| 
'złotcj rceu]y blansowana", gdyŻ W5ka'nik

iktywów twaly.h sprła fłymańi|
róWnoM3fn3nsowei]ednonki,.opotw]c.dŻabkżewŚkaźnl'złot.'PgJły'na[owańia,,,

gdy: ŻobowąŻana ]edńonkinic pnekram]ą połowy kapi!'ćw włalnYch' c,yl n. wpływają

na o4ab ei]e p\ńńon] f n3Bowejrednołk

W5kaźnk wary8odnoś. kedytowej *otiie poqźe] 
'ednoł1pośplaniUrcboWĘtomaŻdono<iakumUa.yjne

Poka ]ą to klkstopńiÓWc mod. ań lvmptomy Żagro.ena

Żdonoś. dłnoej ?agroŻeniJ up'dłoś.ią' wskłUń. ru powąŻana kŻptalu własnego

kŻpita]u ob.ego Żm3]ątkień ]ednojtri W badańc] jcdnoł.e w Żw ąŻ

utŻymyMnts Ś ę tych wslaźnikćw w pdedriJĆ 3 Jt nts poŻomie By

JŻnai,źgnema zaAloźciiJ(ontvnIa.j dż 3ła noł



Ropń z bda ą fd16*owe9a 'prcwądqrc rnqn5awqa

2'4'3' w5kaźniki pżepĄaów pienie'nvch.

zdolnośt Jednonl dr lontYnuow.nia

(w nieżmienionYn kbhie żksk)'
mku n:łepnvń po badanvm

Nadwyźkts lnón!Ówa coioj od ?y+U bi3nsowego odŻwieI.iedla eiekry gospod3row3n]a

ł3nowĘ. łódro ŻWrotu kapir'lów ob.y.h A n.hJnek pnepĘvow p

ltaqk dolyaą.ej d'ialaioł operu.yjnei wskaŻuic na n.avwisG slq do.lrodową

]!dnÓłk. Wsk''nl goróWkÓWe] pDnrej 1'0 pdwgdE, żP pr4

dtsny.h pneplywa.h piĆiiqźńy.h Ż d7iał: noł opelJ.y]nei kdnBtkJ ieł W sbne !pł..ić

ŻobowąŻmia W okEiP mnejsłm od 1loku odwrotioną tego wlkaź.fu jĆn wlkJżÓk

poŻ omu gotówkowei splts.a noł Żobow ąDń ? p'ep\wów p en ę'ny.h n. d, .d bi 
'isu.

L]wŻgędnahc W5k3iijk dokomne] am 4 cloiomi.nÓ lniBow.j orJŻ wyn k] hdanJ

sptwo'daiD fin:nsowggo Fljc ńanąpiły pÓ

swerde ś]Ę, że mmowyłępują.y.h od.hyLĆń 
'ku.lń' 

śytu..]J]Ćd.onł ńc upÓwaźnia dÓ

niad3 kontYnuó.j rĆjdŻiJł' nÓściw

badaiym ]edn3kie n eŻbędna jes

ekonomano - fmBowy.h, t] Wskażnków lĆilÓWiÓlc, śtukury fińanśowana tsktywó4

dżw]gńrnaEowejolaŻprłnno!.finansowcj'gdyzśv'Ui.rJfin.nlowa].dńonknÓr.nwpEłni

odnolow3ć nJ eży puy tr'm fakt, ź. ].d o!ka pÓ iformował3 we,'Wplow3dŻen U do infolmm]i

dodłkowe]'' o swei Żdo]noś. do lÓ ynE.] dŻałanoł wnamienonymDkae

L\tr"



Rapan z badą|b kda$eaw.ąa ąrcwąda ą rna$cwe1a

1. o.ena p raw id|.wości śosowa n€go svste m0 kięgowości'

1'1'Xsięgowość J€dno ki'

Kęgowoić flnkc]onuje m podsbwig pąĘtyń
Ra.hunkoBojci''' ŻatwerdŻonY.h p ą obowĘŁją.ą od dn;

!]ęto wybEn. pneŻ ]cdnołkę ;]tern;ĘWne

m reBuly, metody I procedrry

a) Wy.eny pnY.hodów' .o-hodów i $a.ów biaisoBy.h po aegó]nych poży.j] ó|tywóW

ipajywów' lówn]cź Żaśad a.owanb odpisów 3ki$lŁją.V.h Ut.3ię wańoś.]' bądi ]e]

b) ńumbrya.j] tskiywów ptssywów' żo 
'aegóńyń 

a!.enteń ńa inweńbryŻa.ję W formio

tw weryfika.j dDkumentów księgowy.h,

a Żalad twozents na pżyłłe ŻobowiąDńi' la(' 35 ,,d'' uławy

o ra.lrUnkowoś. ) i reŻPM nts pnynlo ko'ry,

d) Esad reŻeMowtsnia wbiŻnsP ncś. Wyniku f iansÓWĆgo nJ oży
aktywowan; prłsŻryń potą.en Ż ttłJłU odrooonego podatku

1'2'WŻakresie p rawidlowości noso Wa ń ego syłe ń u księgowości biegły pdwi€.da, ie:

.] redno5tk3 pnełnegała.ągło oś.,wtymwp'ednjocje
plawidłowon otwł. a k5ągla.h!

b) k5ięg rachunkowe proWad,on

bad3ne]kdnctk' p2y uyk Żydtsniu pro3cmu fn3nsowo księ8ow

weEja 13, nUŻą.eBo do ewidĆń.]i włynk.h Ópcla.ji 3ospod .Ży.h bŻdtsnej spolk]

wfolm e 3na ił.Żno syntetyone]'

4 opge]e gBpodłoe żewiderc]onoMre

9dą mPmoriału i DiroŻnei wy.eny,

d) dowody 
'ódlowe 

do Jię.ń w kęgłh EńUnk.w}.h były

sprawdŻońoiżkwólfikÓwaneżgodneŻ3fr Ż1 Jł 1pkt6uławyo.a.hunkowoś.

1'3'W zakresie ŻabeŹpi.czenia dostĘpu do infoha.]i wynikającyń z kĘg EóUnkowYch

idowodów księgowY.h otż Ża po

^\\\!"' 
Fo'N."ł_''o^ '

\\
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!edż]be ]edion|j plÓwadŻl.cj księgowośt spółli, aby oslby
mialy do n.h dołępu' Wymogj okPnona W ro]dżiaĆ 3 'ochronJ

b] pncchoqwóniE dowodóu ksę8ouy.h' |sąg .a.hunkowy.h i spl:wo?dań fńónrcwy.h
dokonYwane ies w s]edz]be 3]ut Ra.hutrlowego plÓlvadĘ.ego spl3uy spolk'

o okóy prF.howyw.i' d.iych bylY 4Ódńa o EńUnkowon' t]:

od oołitku loku na$epńego

nok eń obloto ym ]edno$k jen rok la enda[owy, a olle5em Śplawożdawaym miPsią.

2. lńwentaryzacjaaklywóWipaśYwów

iwe błżacja aktyuólv palywówzonała pżeprowidŻona do biJnsU roonegoŻgodne l.ń
Ż6 unaWy o ń.hu kÓwÓśc

Ż) \t drodŻe sp sU Ż nłury

drÓd,a weryf!a.j !' ! ew deń.y]iego iWy..iy:

loŻ t7en a mię.]lyo|lcśoWc ń. d, eń 3112.2013I

k3pit3ływłJ9eMd,bńł1Ż,0Br
ego podłku do.hodoweAo ń. dŻ .n ]1 12 201] r

nwi..d'a siq] źc ksłNira.hunkowP wnŻ Ż dokummb.ią ł oWĘ.ą po.rnawc do ełden.j

Ó 13ch!ikowon ] *'.ow ir podn.w'] dÓ śponadzcniaŻbadtsneĘo ŚpEwo,daiD f i jn5ow.Po'

Ahywi żb'diiĆgÓ b ]ansu ptrĆdi

3'1'1' Wańości niemalerialne ] prawne W wvsokości

sta owia oie 2'74% b |ańśowĆ suńVa(tvwów



Rąpń z badanh kd|6ea9e'O grc|\ąh a lnafrawega

a)Wadoł n em Ćl]alne olaWne:

3.1'1' lnwesty.je długolerminowe

5unowią one 60'95% b lansouP] suńy altywóW

W&tościniematela ne ipEwne spełn a]ą]

kMel a unawyo ra.]runkowoł kft 2gUor)'

. wykłano W n.h wyłą.Żnic lÓntoowane p1eŻ ]edno kę, nJbyte pńwa ńańtkowe'

pżeŻnaaone d a *łJtowej dŻńlaln.ś.i,

byly plaw dlowo amortvŻowaie b a

utata ŻdD noł do pnynÓ'eńia koayś. ekonom any.h n]ewynąpiła,

.WenbryŻa.F WNiP Żon'la pneproMdŻona W form e ich w.ryfikacj

]ednołka pos adts nwełY.]e dłUgotelm nowe,iako akje spółk]Dom Mak oukiPrÓspectIs5A

Posadane p2eŻ ]ednonkę, ŻEodnie Ż 3d ] Jł 1pkt 17 uor nwonycjĆ d]uBotĆńnowe

wv.en ore błatY m dŻ eń bi ts BÓwy pńw]dłowo w wańoł rynkowej'

na aono Ód ujańny.h róźn.

dotyaą.Ć aktua[a.]i wafuł]

1'1'4' DłUgotelńińowe'.'icŻenia międŻyokr.sow.

stanow ą onP 0,47% b] ansowej sumy tsktywow'

5a to .ltywa Ż i\łUłU odroaonĆgo podatkJ do.hodowPgo,

puejś.iowych' pom ędŻy wafroi.ią biaNową' a podłkową



Ropol . bada o FdrźeÓ@?go ĘĘqądanh finqfrawga

papjeróW waJtoś.jowych' wynaglodreń ina nżońyĆh śkladekŻUs oraŻ odpjsów aktua iżu]ocy.h

3'r'Akłva obrcbw€ wvka € w bibNre

.tanow ą ]5'3]% aftywówogółeń': tego p{ypada na:

3'2'1.Należnoś.i klólkoterminowe

nanÓw a 0,93% Jkvwów idÓtvca ńaleŻnoł od:

ymtsganP] aphtY, z a.howaniem ołrożnolci 1art. 2317

i7"a'Uor) stosowne odpiśy aktualŻują.c Żoft]y dokon3ne w.iĘżar po,oiały.h |ołtów

opeń.yrny.h odpisy utwo2one by]v Ż uwz8ędnenem nopnia ryŻyb'j3ke wĘ'e sę Żdaną

naleŻnołą Ponadtow ua eźnDł]eh Ż tytułU podłków, dota.j,.el, ubezpicdĆń śpolecŻny.lr

fgJru]e kwob 19361,24 n dotycĘ.3 nadpłaty wpodłku VAT inadplaiy podatku od

ne Wynępura pzedtswnione $|da

Ż t!1UlU spnedtsŻVdokomne p2eŻ

]'2'2'lńwe{v.je królkotermińowe

nanowa 34,90% a[twów i obeimuia:

5lodkipiĆńie'ńcwkósiĆŻÓ*JłyżinwĆńhlyżowanc,'śJńynÓdkówp

]okłach bań|owych żon'ly potwerdŻone n. dŻiĆń blanśowy prEŻ b ki obsługukc

]ednos!ę klótkotelńńowe akwa fia|Śowe w pożo ały.h ]ednonkeh obeimuią akcre

i innc oaoie4 włtojciÓwĆ WV.cnjońo żAodiie z uol



Rąpń z bda ą rdn6daw4o 
'łą@ądqfla 

faqn'alcąa

3'2.3' Króikoielminowe rozli.zeni

BiegĘ nie wnosi uwJ3 do ej puycj bi3BoWe],

u Wy5okoś.] pżypadąaP] na naiępne okresy

Żpodkejenem,żepryly.eiiebianŚowejpÓnaPgónv.hskhdników]edno kaałosowala

lę do nadzędnY.h rasd ra.hunkowojci, wvn]kaja.y.h Ż uławy o r:.hJnkowoę ÓńŻ Ż asad

okreś oiy.h w pżViete oÓ itvcP ńchunlowoł]'

5243szr.

gdyż]edionka witsrygodn e aktywowała ko?ty

spnwoŻdawaei żBÓdnie Ż pDy ętVmiesad'ńi

rÓżni.e pu ejlciowe Żostała ulaLÓna

4' PASYWAżbadań.go bilansu kgtahująsie nanśpują.o:

a'lKapilab własne ogdem

cŹyn ą kwotęGń' 3'1'29 u )

4'1'1' l(a9itał (fu ndBł pod,lawowv

wykaDny ŻgodnieŻe łanem faktyanym iplawńVń określonYmwai( ]6

spein a 4m3san a ksh

4'1'z' Kapilał (fu nduV) Żaea!owv

4'1'3' PoŻo*ale kapitałv (f tndu'€] r.żeeow.

4'1'4.wynikfinanśowynetoloku |124L 996'J3| Żl'

pod9taw e ,dadeń gospÓdłey.lr, U]ętych

ń.huńkÓwy.h ieł kwotowo,godiy Ż wyiiken liiańśoqm ijEuru]ą.ym w ru.huńku Żysków

4.2'Żob.wiążańia i rcŻerwy na Żobowiązania

sianowąono3,72%bi3nsoweisUmVpasvwów Żteqopnvoadónts

ochodowy na dodatnie

unkowonliadod nte



Rąpql z bqb\b jtdl ł*avqr 
'pąŃądęao 

jręĄawqa

5' RAcNUNEKzYskóW l sTnAT z

rówńawcżYń' Żuwżględn]ed]eń ponanÓwień Jń' 47 uitsWy

5'1.PzY.hody Ż€ 5pn€daiy i nównane ż ńińi wyno*ą

5'1'1. Pnv.hodV że 3pted.źV plÓdJktów osiąBn]ęte w rcku obloloqm

{15s32,4s)n.

PżychodY netto Że spnedaiy prodUktóWsą lĆżutatcm nea żowónej ifaktulowóńĆj

nó uea odbolców kajowy.h' plŻy oym .lr Żgodno!ć Wńrygodno!ć ŻannPŻeń

cdY' łchowaio U$aWową Ż3*dę memor3]u współm]ernos.i

jc plaw]dlÓwÓ unalona ] Dpe(
pon esionym]pnPŻlcdno*kę w rcku oblolouym

5'2'(ontv dŻia]alnoa.] operaryinei,a lok oblotowY

żo{.ływspNób
nódtrędny.h ŻJsad ńchuilowojci, w tym n'dy mem.rbłJ,.o b egry



napń z badoflą Eh$*aw"qo 4lowaddk lh1rya|ega

dn d'r! o op_" , "

Puychoą i kÓszly działalnośĆi Óperacy].el na pEeromlelat

s'3'PuBbłe p.zy.hody opłevjne

Zysk Że Żby.a ńefin'nsowy.h aktpów tw.ły.h ntsnowinadwyźkĘ pnychodów Żc spzedaźy

łodków twały.h nad wańołią netto spęedJny.h łodkówtMry.h

stwerda śę pEw]dlowe żkwaifkowanie Żdóżod do poŻonary.h

pny.lrodóW opPE.y]ny.h' Ustawowego ŻJkaŻu

wvńikJiąceco ŻJrt 7 Jł ] Uor.

5'4'Pożołałe ko9tvdŻiała ności opeErYjnej.żynią kwdę

Śa to główn]c odpńy óktuJ] ŻUją.c wótÓść na Ćźnoni

Powyżs4kwdyDftły2ebwon



Ropń ] bd ó kdn6fuw4o 'pńwad9rh 
jnaEawe|a

5.5.ptrychodyfi nansowe Żamyk.ią się kwotą

i obejmuja wiaryEodne ko2yści uzyskane pżeŻ ]ednołkę Ż opera.i] lintsnsowych lÓku 2o13,

W tymg]ówńie akUtslŻa.ia wanołj jnwe{y.ii'

5.6.(6ńvlinansowe

obejmują iaśępuh.e ope'ac]e f iansowe.

]]1ł

5'3' wyńik nnańsow} bruto

ptrychodów ko'tów pouwa ań na Jłtslenie ncurują._ąco

w rachunku ŻVskóW łEtwyn ku u driablnoś.i dętę brutio w kwÓcie (121o or5,7g)zl'

NT



Papad t bądąąh kdnTeaweqa 5ppwąda ą |jnaEawcao

W PoDSTAWĘ oPoDATl(owA

6'1. PnekYtakeniewYniku bfuto w wynik ńelto

w ŻJkres]e loricŻeń poda'kowvch biegły polwierda ,godnojć pżek 
'con3 

wyn]ku bruto

żeŻ]Ćdno !e,'oodatkowyń ińlÓrm&Fmi obiŻśnenŻm",

nkowoś.] Żał Nr1dÓuol, ph2'5 D]Ean k3

Powv'sżc lÓ'aeń]e, Że wżgędu da Wvrywkową ńetodę badaiia' ne ńa Ćh akteru tsUdVtU

NI\

IW



Rqpan z bado 4 fdn$eaw4ą'?ąvąca a|0o66qą,

7' Badania Pozo aĘch cŻęś.i s kładowych śplawozdaniafinansow.go.

7'1'Ra.hUnek pżepłYWów pieniężny.h za rok obrclowy'

RehuneI pnepłYwów penęźny.lr sponądŻony,gÓdnie z a ' 43b !ławv o ra.huńkowoś.i

W śpośób Wiarygodny, pDw ąŻany Ż b bnsem i ra.hliliĆm Żysków i nrat Wykauje:

P{cpływy piPn]ęŻne WskaŻu]ą n3 ŻmnieisŻei P .h *anu i. dŻ.ń 31.12201] r o łąai. kuotę

7'2'ześawieńie Żńian w kapitalew

lcdnÓ$ka komp ehie i Barygodn e qęła poŻy.je k'tłturą.c ŻWięk

o ar 34b . r 'sod ,. brd

7.3.lnf olńacja dodatkowa'

nformatF dodalkou3 obe]ńu]ew nsowPgo oEŻ dodaltowc

inlorme]e obia!iieiia nfolmaqó dodatkowa Żtswera n erbędiy -lfes d3ny.h aboWv.h

]łowny.h z:warta ].$ tJkźe infomeia oŻd Żenia.h .]otyaą.y.h ł lb]egłych' urętY.h

obmtoWego oreŻ p'el'kł.cniP W
lednołk W podn.wę dochodoqm' które bieAłV D2edłaul

7'4'sprawoŻdanie zanądu Ż dzia|ainości Jednośki'

sp.awoŻd3nie Ż dŻbłalnojc b rok obloloq speln3 wymog okejo
Żdn3 29 wnejnia ]994l. o ń.hunlÓWoł' 3 nform le i icŻbÓw. dtsne W nm zawa c są

Żgodie Ż dańyni ,b'.lańeeo spEw

pro.e.]ul w ..ńi.h bad3n ts śp13Wo)danió finŻnsoWego ż rok

Dbrotowy nie ujawnio|o ]ednołkę obowąru]acych puepiśóu ptB.
wpływ: ą.V.h na spńwoŻdanic fńaisÓWĆ'

7'6'Żda'.nia oo da.]e hilan5u'

eir3 sądu Re]ońowegÓ dla ŁodŻ 9ródmelcia w ŁodŻ]' xx

. wydŻiJł GośpodarcŻy (ra]owego Rejenlu 5ądÓwĆeÓ, w reiełue ptreds]ęborców
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ktspiblu aL'dowego spółl o kwotĘ Ż600000 Żł, t] do kwoĘ 4 643l;00'00 ?l

j rk.j ,wykry.h na ora? .re a e' !

pon.dtÓ, na ńocy

Ż Żądu spółki, wyk.ś.n e 7 re]es

ołru9k olaŻ Ptsn; PawłJ WJ' .h meFc nowy.lr ołonków boądu

9oó]kiw osoba.lr Pań' RÓbe(a Wa

R.dy NadŻolc]e] 5pó}k, wykeilei kladu Rady NadDrcE'

5pół| Pai] DanutY załęckiej

onŻ Pii. Piota 3oińjk]ego iWp

soolk W oloba.h Pani Tońa'a L

J] Radts Ntsd:oi[- spółki, mo.l u.hwa\ nrll0r/Ż014ŻdIj3 rr 0r,
o połanołena ś 24 pkt 4) stJtutu spółk' dokonała wybolu podmot! lmawńiÓnceo do

]ed onkowPgo spr.(oŻd:n: fi:
.]nia]1grUdna2D1]rokJoraŻ

skonso]doutsneBo sprawoŻdanJ f ó]kiŻa okres od dna

sponądŻany.h wcdłlg JJn! i. d ponaiÓWiła powe'yć 
'b.d'ń.

obu lydr śpńwoŻdań: cońcept FlMn.e AUd't DoEdłwo fufJł DU

wpnnĆń! 
' ,'Ljstq podfiiotów

tsdŻorct spolk upowłnił' zJrrld spórki do ŻiWJrcD Ż VW 8iurem

BegĘ.h Rew dentów łosowny.h umćw B poedniocie pżeprow.('żĆ.i' b'dana WslaĘny.h

crupy (ip]ołowc] 5półk r. lol ]01]

Podllmow3ne wy]ków b;dan; awtr . jen

odlębńy dokUmPrł,
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Rqart l bqda okdn6*aw4ÓŚprew@dThnn1 rftqa

(na łlÓnóch 15 i16)Óraz na to, że Wzrost ŻaintereśÓWan a inwestoróW inwestowaniĆń

w instrumentv finansowe jest możiwv pżv .alożeniu wvstępowanja poŻVtvwnvch

renden.ji rynkowvĆh W obsŻarze inwestycji o charakteĘe kapitałowym (opisane pneŻ

ŻalŻąd wsprawozdan U Żanądu na 9tlonie 20). Tendencje te powinny mieć pĘe|ożenie

na w}sokÓść cenerowanych pnychodów Wvniki finansowe spółki w d]użsŻvm okresie

NineisŻY Epofr Żawiera 2s *lon kÓ]P]no numerowanych iopatŻony.h podpiseń bieglego

niegra ną aęść napońu śanowią -łąoniki]

1 Wplowadżenie do splawoŻdania finansowego ż okes od 0r.2or3 r do]1.122013 r

2 B lans Śpożądżony na dŻień ]1 12 2013 r

] Rachu.ek ŻyŚków]łratŻa okre5 od 0101'2013 r. do ]112 201] l
łasnyn a okreśod 0101201] r do 31'12 2o1] r

5. RachunPk pu eplywów pienięińy.h ż Ókres od 01 01.20r3 l do ]1'12 20r] l'
6 Dodatkowe nformacje obFśń]eńa D okres od 01 or.2o13

7 5pńwoŻdan e za2ądu ? dliała ńościjednÓnkiokesodo1.o1'2o1

* /,

tuil il
wimenu podm otu upEwnioneqo do
dld'-, 4,tu-d"". ^,*"--h
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u. P orkowska 270, x vp. 0k.1403


