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' 	ł  2017~ tagii2Of8trtatA i A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 270 859,65 184 337,95 
- od jednostek powiązanych 

I  Przychody netto ze sprzedaży produktów 
270 859,65 184 337,95 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość  dodatnia, 

 	zmniejszenie - wartość  ujemna) 
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
IV  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

B  Koszty działalności operacyjnej 
312 433,19 217 830,11 I  Amortyzacja 
37 742,21 33 783,63 II  Zużycie materiałów" energii 
19 756,87 20 856,99 III  Usługi obce 
19 559,83 24 796,55 IV  Podatki i opiaty, w tym: 
4737,00 

- podatek akcyzowy 
1  Wynagrodzenia 

201 807,62 112 425,52 VI  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 28 697,64 25 967,42 - emerytalne 
VII  Pozostałe koszty rodzajowe 

132,02 VIII  Wartość  sprzedanych towarów i materiałów 
C  Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) ..'' il:1373 54, ':W1,1:',..4g2-33.'49216 I)  Pozostale przychody operacyjne 

4 737,00 0,00 1  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
11  Dotacje 
III  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
IV Inne przychody operacyjne 

4737,00 
E  Pozostałe koszty operacyjne 

0,00 0,00 I  Strata z -tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
11  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
III  Inne koszty operacyjne 
F  Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (C + D - E) -36 836,54 -33 492,16 G  Przychody finansowe 

42,95 408,22 I  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 
 	a) od jednostek powiązanych, w tym: 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
 	b) od jednostek pozostałych, w tym: 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
II  Odsetki, w tym: 

42,95 15,75  	- od jednostek powiązanych 
III  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

 	- w jednostkach powiązanych 
IV  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
V  Inne 

392,47 Ił   Koszty finansowe 
6,20 I 0,00 I  Odsetki, w tym: 
6,20  	- dla jednostek powiązanych 

II  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 
 	- w jednostkach powiązanych 

111  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
IV  Inne 

I  Zysk (strata) brutto (P + c -1)) ' 	- -36.19979 t..-73,-:.12?33083,94 .1  Podatek dochodowy 
I<  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

Zysk (strata) netto'(1-- J.K) 	si 	ii; 	s ..siiie.t.i: i 	'ii: is.: '.1-36.799,79 2lt1:419t133. 083,94 ,•-• 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
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