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(Nazwa jednostki)
REGON:
(Nunner statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2a10 r"

Rachunek zyskóW i strat waiant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do ustawy a rachunkowości

v*ę pnqzrs
(r)L.ct (.

Gnegarł Dudlik

Podpisy

PozyĄa Wyszczególnienie
Kwota za rok
oonrzedni

Kwota za rok bieżący

1 2 J 4

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów' towarów i

materiałów, w tym: " od iednostek powiązanych 137 383,71 161 861,88

I Przvchodv netto ze sprzedażv produktÓW 137 383.71 161 861 88

il Przvchodv netto ze sorzedażv towarÓw i rnateriałÓw
B.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tvm: - iednostkom powiązanyrn 31 978,13 36 224,46

I Koszt wyNvorzenia sprzedanych produktÓw 31 978.13 36 224.46
il WartośĆ spzedanych towarów i materiałÓw

c. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 1 0s 405,58 125 637 "42
D" Koszty sprzedaży 23 2V2,79 '14 765,22

E Koszty oqólnego zarządu 40 499,52 47 976,90
F zvsk (strata} ze sprzedaży (c-D-E) 41633.27 62 895,30

G Pozostałe przychody operacyjne 1 036 0't4,55 788 816,24

I Zvsk ze zbvcia niefinansowvch aktvwów trwałvch
il Dotacie 70 000,00 75 000,00
lil lnne orzvchodv ooeracvine 966 014 55 713 816 24
1 Przvchodv z działalności nieodpłatnei oożvtku publiczneqo 962 355.00 705 733.49
2. Przvchodv z działalności odołatnei DożVtkU oUbliczneoo 2 683.55 7 358,45
3. lnne oŻvchodv ooeracvane 976,00 724 34

H Pozostałe kosztv ooeracvine 1 094 000,80 834 123,05
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywÓW tMałych
il Aktualizacja wańoŚci aktywÓw niefinansowych
ilt lnne koszty operacvine 1 094 000,80 834 123,05
1 Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 071 850"79 807 995,98

2 Kosztv z działalności odołatnei oożvtku oubliczneoo 3 051,87 7 75',1,60

J. lnne koszty operacyine 19 098.14 18 375,47
t. Zysk (strata) z działalności operacyjnei (F+G-H) -16 352,98 17 588,49

J" Przvchodv finansowe 359,70 771,'lg
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek

nowiazanvch
il Odsetki. w tvm: - od iednostek powiazanvch 359.70 771 19
il Zvsk ze zbvcia inwestvcii
IV Aktual izacia wartości inwesfucii

lnne
K. Koszty finansowe 2 382,19 2 574,33

I Odsetki. w tvm:- dla iednostek oowaazanvch 2 382.19 2 574.33
il Strata ze zbvcia inwestvcii
ilt Aktualizacia wańości inwestvcii
IV lnne
L. Zysk (strata) z działalności iednostki (l+J-K) -'18 375,47 {5 785,35
M. Wvnik zdarzeń nadzwvczainvch {M.l.-M.ll.t 0,00 0,00
t. Zvski nadzwvczaine
il Stratv nadzwvczaine
N. Zvsk (strata) brutto (LtM) -18 375,47 15 785.35
o. Podatek dochodowy

P.
Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zysku (zwiększenia

straty)
R Zysk (strata) netto (N-O-l') -18 375,47 15 785,3s
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