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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
(pieczęć]ednostki) sporządzony za okres q.1,.9, .1,?9]?:?.l .1?.?.Q ,l9,

(wariant porównawczy)
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' itbi"l'p"*'iil"* pń*"d,'"^ió iśiłó' ibaij i póóóis iióio*ńiii ;ó,jńó.tii, l iózóri ieanbiiiąrachunkowych) kieruje organ Wieloosobowy, Wszystkich członkóW tego organu)

Druk: Wydau,nicnvo Podatkolvę GoFlN sp. Z o.o., 66_400 Goróu.Wlkp., ul. orvocowa 8,

jednostka obliczeniowa: . . . 7! . .

A Przychodv netto ze sprzedażv i zrólvnane z nimio \y tym: 109 111,6c 119 367,01
od iedrrostek polviazanych

I Przychody netto ze sprzedży prodlLktórv 109 111,60 119 367,0
il Zmlana stanu prodtLktór.ł. (zrł.iększenie - rvartość dcldatnil,

zmllieIszenie wartość Lriemna)
ilI Kosź wltworzenia produktów na własne pottzeby iednostki
IV Przychody netto ze sprzedży towarów i materiałów

B Kosztv działalności operacvinei 110 971,1 119 253,1

I Amoftyzacia 0,0(
il zażycie materiałów i energii 14 547,51 15 867,0/
ilI usfugi obce 72 457,53 74 676,0t
lV PodatkiiopłaW,wtym: 107,64

podatek akcvzowv
V Wynagrodzenia 22 350,0c 28 710,0(
VI węzpieczenia §połęczne i inne świadczenia 1 267,23
VII pozostałę kosztv rodzaiowe 241 ,24
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów

D pozostałe przychody operacyine 0,0(
I zyskzę zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacie
ilI Inne przychody operacyinę 0,01

E nna 0,0(
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwatych
il Aktualizaci a wartości aktywów niefinansowych
ilI Inne koszty operacvine
F 1 859,54 113,8(

G przychodv finansorye 1,0c
I Dywidendy ińziŃv w zyskach, w tym:

- od iednostek powiązanych
il Odsetki, w tym: 1.0c

- od iednostek oowiazanvch
ilI zy sk ze zbycia inwes8cii
tV Aktualizacia wartości inwestycii
V Inne

H Koszty finansolre 87 0,0(
I Odsetki, w tym: 87,20

- dla iednostek powiązanych
il strata ze zbycia inwestycii
ilI Aktualizaci a wartości inwestvcii
IV Inne

J \Yvnik zdarzeń nadzwvczainych (J.I. - J.IL) ,.|::,::.:.|,:.:,..:::,:,,,':,:::|,.|,::,:'|:||'::.,:|:|.|,.|::::::.:.::.::;::::.,:.:,:::,O:0|

I ZyskinaózN,yczaine
II StraW nadzwyczaine

L podatek dochodowv
M Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zvsku (zwiększenia straty)
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