
REGON:
(Numer statystyczny)

PozyĄa Wyszczególnienie
Kwota za rok
ooprzedni

Kwota za rok bieżąc1

1 2 3 4
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów' towarów i

materiałów' W tvm: - od iednostek powiazanvch 131 304,82 137 383,71
Przvchodv netto ze sprzedażv produktóW +=+,384\182 1,3_R$E&Ł7,..:?:

il Przvchodv netto ze sprzedażv towaróW i materiałów
B.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym: - jednostkom powiązanym 33 889.12 31 978.13
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ilgńĘ_\\:i]]jll i s3ii889,1? ,:,::,;.:.::i:l:ś1_ \'litiii97.8;{3

il Wartość sprzedanvch towarów i materiałów
c. zYsk (strata) brutto ze sprzedażv (A-B) 97 415,70 105 405.58
D. Koszty sprzedaży iffi fi tr;--l:t;.r,.i1riiii::iiii::::::::::30 42:90 llliiii'łll i l iiiiii, l,'-:::,..::23]:Ź7 2i79l:
E Koszty ogólnego zarządu illłłllłtr1ltl$@i)lLllllllllliliii47:::s7g.87 iiffiś:llil|lłj}E|:; 2
F Zvsk (strata) ze spfzedażv (c-D-E) 19 392,93 41 633.27
(t Pozostałe przvchodv operacvine 160 828;08 1 036 014.55

I Zvskze zbvcia niefinansowch aktvwów tnłafuch ti

lt Dotacie l$lNll'.tl::lll:::=r',:r::::::::::7930 0 i 00. 7.&000!00
ill lnne orzvchodv oDeracvine 90 828,08 966 014.55
1 Pzvchodv z działalności nieodpłatnei oożvtku oubliczneoo ill i liiliii::,:r::::::::::::::= .':,: 82 i69.firr SS sBE 855
2. )rzvchodv z działalności odpłatnei pożVtku publiczneoo łiiili i ;i ];,.:i ii]:]::]:=::::.$ 06,ElEiit r,,2iiB8$r55

J. I nne orzvchodv ooeracvine ijNś$lś*},/'llllli|illl"\"i]:.:,ia:,:::: 62::75 :.:i]:q76i:O(il

H Pozostałe kosztv operacvine 198 338,66 1 094 000,80
I strata ze zbycia niefinansowych aktywóW trwałych :,|'],!::',,,|:, ;i,i:ii.ttii. .|łlll|!.Ł

il Aktualizacja Wartości aktywów niefinansowych
ilt nne kosztv operacyine 198 338,66 1 094 000.80
1 Koszty z działalności nieodpłatnei pożVtku publiczneqo

lf 9.ł,il905'84 jłĘiii,-ql|ili$P'{L'850'7..s.

2 Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego i.i::::Ślllł1łR"g;Ęł.i,fiaE i:::::,:3lr$5:1'i87

J. lnne kosztv operacvine ,.=';iii.lrj,*ś;iillllllifl llii$ii\\:i83;14 *;:'iffitYr.€.t :{Ę,9,09,8i1 4
t. Zysk (strata) z działalności operacvinei (F+G-H) -18117,65 .16:352.98
J. Przychody finansowe 618.64 359,70

Dywidendy i udziały w zyskach, W tym: _ od jednostek
oowiazanvch

il Odsetki. w tvm: - od iednostek oowiazanvch [{i$#6;;.t';r.lri:iiii::::::::::::::\6f i8t64
ilt Zvsk ze zbvcia inwestvcii
IV Aktualizacia Wańości inwestvcii llllllllilllii.J::r.:1,,-:rrrri',lLltil:

lnne ':':';'-l

K. Koszty finansowe 'l..579,13 2382,19
Odsetki. w tvm:- dla iednostek oowiazanvch ;;;łliffi iijllLLllil!|!!|$!|l::::1::579"d3 *iii=iśi'ą,i08ź|i19

il Strata ze zbvcia inwestvcii
ilt Aktualizacia Wartości inwestvcii il;jĄL

IV lnne ilĄllll -r,\ 4i-?.. :::::::::::

L. Zysk (strata) z działalności iednostki (l+J-K) -19 078.14 -18 375.47
M. Wynik zdarzeń nadzwyczainych (M.l.-M.ll.) 0,00 0,00
t. Zvski nadzwvczaine
lt Stratv nadzwvczaine
N, Zysk (strata) brutto (LtM) .19 078.14 -Ą8 375,47
o. Podatek dochodowv

P.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszen ia zysku (zwiększen ia
straty)

R zysK (slrala, nello (N-u-1.) -'19 078,',14 -18 375,47
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