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stan na koniec rol(u
poprzednieqo

A. Przychody netto z podstawowej działalnościoperacyjnej

ii : l..,

,

,

..,,,

)

stan na koniec roku
bieżaceoo

1 308 314,95

1 398 232,00

l. Przychody netto ze sprzedazy produktow

ll 7miana stantl nror|tlktów /zwiekszenie
wańośćuiemna)

- wartośc dodatnia zm

lll. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
lV, Przychody netto ze sprzedaży towarow i materiałów
V. Dotacje na finansowanie działalnościpodstawowej
Vl, Przychody z tytułu dochodow budzetowych

1 308 3,14,95

B. Koszty działalnościoperacyj nej

2 64,1 418,54

2742249,69

l. Amońyzacja

29 345,9§

ll. Zużycie materiałow i energii

lll. Usługiobce

352 673,13

lV. Podatki iopłaty
V. Wynagrodzenia

l.,,,",
1 950 471,7§

Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniadla pracownikow

,'

,

9 206,57

,2.039 591 ,53
14Bg:24,12

Vll, Pozostałe koszty rodzajowe

13 193,31

Vlll. Wańośćsprzedanych towarów i materiałow

lx. lnne świadczeniafinansowane z budżetu
X. Pozostałe obciązenia
C. Zysk (strata) z działalnościpodstawowej (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
l. Zysk

-1 333 103,59

-,l344 017,69

12 678,18

9 684,92

zezbycia niefinansowych aktywów trwałych

ll. Dotacje

lll. lnne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

9

15 074,0Ą

§M,92

1 498,00

własnych samorządowych
gromadzonych na
jednostek
budzetowych
dochodow

zakładow budzetowych i

,- -, "-,I

ll. Pozostałe koszty operacyjne
F, Zysk (strata) z

działalnościoperacyjnej(C+D-E)

G. Przychody finansowe
. Dywidendy i udziały w

-1 335 499,45

-1 335 83o,77

8,04

96,00
l
l

l.

zyskach

ll. Odsetki

lll. lnne
H. Koszty finansowe

0,00

0,00

-1 335 491,41

_1 335 734,77

l. Odsetki

l, lnne

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

I

J. Podatek dochodowy

k. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-1 335 49,1,4,|

Zysk (strata) netto (K-L-M)
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