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\umer indentyfikacyjny REGoN

)32223a04

stan na koniec roku
poprzedniego

stan na koniec roku
bieżaceso

Ą. Przychody netto z podstawowei działalności operacyinej 141 515,0( 2oo 6L7,oa

. Przychody netto ze sprzedaźy produktów

l, Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

lll. Koszt Wytworzenia produktów na własne potrzeby iednostki

lV. Przychody netto 2e sprzedaży towaróW i materiałóW

y'. Dotacje na finansowanie dziatalności podstaWoWei

Vl. Przychody z tytUłu dochodów budźetowych 141 615,00 200 617,00

B, Koszty działalności operacyjnei 1 94r 836,52 1 830 163,88

l. Amortyzacja 38 941 ,78 44 568,02

l|, Zużycie materlałóW i energii ż44 29t,72 269 473,99

lll. Uslugi obce 79 284,15 31 716,69

lV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia 1269 !97,o7 1 183 668,20

vl. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 300 928,60 28L995,97

Vll, Pozostałe koszty rodzajowe 9 t87,26 72 747,0r

Vlll. Wartość 5pru edanych towaróW i materiałóW

lx. lnne świadczenia finansowane z budżetu

x. Pozostałe obciążenia

c. zysk (strata) z działalności podstawow€i (A-B) -1 800 221,52 -1 629 546,88

D. Pozostale przYchody operacYjne 55 534,5c 3 674,69

l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów tmałych

ll, Dotacje

lll. lnne przychody operacyjne 65 534,50 3 674,69

E, Po2ostal€ koszty operacyjne

l.KosztyinWestycjifinansowanychześrodkówwłashychsańonądówychziił@
budżetowych gromadzonych na wydzieIonvm rachunku

il. Pozostałe koszty operacyjne

, zysk (strata) z dźialalności operacyinej (c+D-E) -1734 687,o2 -r 625 87z,r9
G, Przychody finansowe

|. Dywidendy i udziały w zyskaclr

l|, odsetki

lll. ln n e

H, Koszty finansowe

l, Odsetki

Il, lnne

l. zysk (strata) brutto (F+G-H) -L 734 6s7,o2 -L 625 872,19
J, Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. zysk (strata) netto (lł-K) t 734 587 ,o2 -r 625 872,t9
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rok, miesiąc, dżień
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