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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

! ala jednostek mikro, o ktÓrych mowa w art.3 ust. 1a pkt 1, 3i4orazust. 1b ustawy o rachunkowości

Ę ala jednostek mikro, o ktÓrych mowa w art. 3 ust. 1a pkt2 ustawy o rachunkowości

spo rządzony za okres .Q J, 9.1. .?9].ę .: .3. 1 .1.?,.?.q19.
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4,,: Piżychdff..l..PÓdśt.awÓwej.ldż.iała1fiÓści operaeyjnej. i ..żrÓWnane:lz:nimi;wfym..'''''|.''' 1 ,27 0',,502',,12 1 506 683,41

- zmtana stanu produktow
wartość ujernna)

(zwiększenie - wartość dodatnia' zmniejszenie
-870,63 830,07

Bt Ko ś.ztv' p o d s ffi b Wej: dżi.ałialin:Ó ś c i op e ia cyi n.j l1;.1..;;. Q.p 6.;....4': Ę;;..;| l4' 1...,.,,.,.,3.3.,1 .,,. 6,8.7..1 34
I Amortyzacja 17 328.06 12 487,87
II ZuŻycie matęriałow i energii 179 603.84 360 008.50
III Wynagrodzenia, ube ZprcCzęnia społ.ęczne i innę świadc zenia 283 322,05 315 359,51
IV. Pozostałe koszty 526 200.29 643 831 ,46
Cr PÓżo.ś. t0....piryc lro d11 i ą{Śl(i.ll. ll' m: 7.50.' 676,64 1 169'273,52

aktuali zacja wartości aktywÓw
D.. Pożo:śtał0kÓślż ......i strafy, w tym: 15 543,14 25;A

aktuali zacja wartości aktywÓw
E. Podatek dochodowy
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(dla jednoŚtek mikio; o'ktÓrych mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy
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o 999 1'.8,1:..38 1; 3;,44'244,58

I NadwyŻka przychoclÓw nad kosztarni (wartość dodatnia) 999 1 81 ,38 1 344 244,59
il Nadwyżka kosztÓw nad przychodami (wartość ujenrna)
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