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sporządzony za okres 01.01.2019 -31,12.2019

Rachunek zysków i stret warian! parównawczy

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za lok

201 9 201 8

A.
Przvchodv netto ze sprzedażV i zrównane z nimi, w tvm: 7 205 541,32 6 561 208,70
.od jednostek powiązanych

I
frzvchodv netto ze sprzedazv produktów 0-00 oo0

ll Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartośc dodatnia,
zmnieiszenie - wańośc uien]na) 0,00 o.00

llI (oszt wvtworzenia Droduktów na wiasne Dotrzebv iednostki 0,00 0,00
lV )rzychodv netto ze sprzedaży towaróW i materiałóW 0,00 0,00

) rzychodv z działalności statutowei ::::::::::::::::::::,:]:61 1, 1§2l'1 618 176.70
Vl )óf^cic n2 .l7iżl^|nóĄć śtatl ltowa 6 133 036,93 5 209 333.93
VlI !iepubIicżne źródła finansowania (darowizny, 1 %) 461 312,28 / JJ oVó.U/

B. Koszty działalności operacyjnej 7 507 977,81 6 780 919,62
I Ąmortyzacia 348 759.50 220 863.96
ll Zuzvcie materiaióW ]enerq i :,::455 O17.67, 472.21..4.59:.

l|| Jsłuo] obce .. 8o8 557.44
lV Fodaiki i 544.00 551,o0

\y'/Vnaqrodzenia ,4 813 524.10 4 398 995,74
Vl Jbezoieczenia społeczne i inne śWiadczen]a W tvm 1 045 172,6a a15 872.53

ubezpieczenie ernerytalne 425 124.05 411 298,41

V|l f,ozostałe koSztV !,odZaioWe aA Aó) AA 15 098,09
V||l VĄ/artośc sorzedal-]Vch towaróW maieriałóW 0,00 000
c, Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -302 436,49 -219 710,92

D, pozostałe przvchodv operacyine 110 514,24 33 671.85
l ZVSk z tvtułu rozchodu niefinanSowych aktywóW tNal,ych 0,00 0,00
|| Dotac e 0,00 0,00
lll Ąktuaiizacia wańości akt\ryvóvv n efinansowvch U,uU 0,00
IV Inne przvchodv operacvine 110 514,24 33 671 ,85

E. Pozostałe kosztv operacyine ,l5 498,43 15 295,28
l Srata Z tvtułu rozchodu niefinansowych ahtywo{ trwalycr ooo 0.00
Il Ąktualizacia Wańości ak§l//óW n efinanSoWYch 000 nnó
lIl nne kosztv operacy]ne 15 498.43 15 295.28
F. zysk (strata) z działalności operacyjnej (c+D-E) -207 420,68 _201 334,35
G. przvchodv finansowe 0,00 0,00

l Jvwidendv i udzlałv w zvskach, w tvrn 0.00 0,00
a) od iednostek powiąZanych, W tym: 0,00 0.00

w którvch iednostka oosiada zaanQazowan e w kapitale 0.00 0,Uo

) od ]ednostek pozostałVch, W tvm] 0,00
w którvch iednostka pos ada zaanoazowanie w kap tale 0,00 ,:0 o0

ll JoSelh W l\m - od iednoStek pow,ązarycn 0,00 noo
llI zvsk z tvtułu rozchodu aktvwów finansowvch, w tvm 0,00 0o0

w lecjnostkach powlazanvch 0,00 0.00
IV Ąktualizac a wańosci aktvwów finansowvch 0,00 0,00

In ne 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 21 255,79 3 239,26

I odsetki W tvm - dla iednostek powiązanych o00
ll strata z tvtułu rozchodu aktwvów finansowvch, w tvm: 0,00 0.00

- w iednostkach powiązanych 0,00
ill Ąktual zacIa wańosc aktvwów finansowvch :0,00 0,00
lV lnne a1 aEE aó 3 239,26
l" Zysk (strata) brutto (F+G-H) -228 676,47 -204 573,61

J. podatek dochodowv :0.00 0,00

K.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty) 0.00 0,00

L. Zy§k (strata) netto (l-J-K) -228 676,47 -204 573,61
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