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Stan na koniec Stan na koniec 
roku poprzedniego roku bieżącego 

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 

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

111. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

B. Koszty działalności operacyjnej 6.530.452,02 7.087. 199;67 

I. Amo1tyzacja 0,0( 0,00 

I I. Zużycie materiałów i energii 27.087,63 26.827,52 

I I I. Usługi obce 282.229,5 1 2 13.627,00 

IV. Podatki i opiaty 217,00 217,00 

V. Wynagrodzenia 526.869,98 638.71 1,82 

VI. Ubezpieczen ia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 112.964,87 67.856,05 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 17,00 612,00 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 5.580.566,03 6.139.348,28 

X . Pozostałe obciążenia 

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -6.530.452,02 -7 .087 .199,67 

D. Pozostałe przychody operacyjne 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

11. Dotacje 

111. Inne przychody operacyjne 

E. Pozosta łe koszty operacyjne 40.218,71 249. 110,46 

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych 
na wydzielonym rachunku 

11. Pozostałe koszty operacyjne 40.2 18,7 1 249.110,46 

F. Zysk (strata) z dzia łalności operacyjnej (C+O-E) -6.570.670,73 -7.336,3 10, 13 



G. Przychody fina nsowe 36.691.73 2.487,03 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 

11. Odsetki 

111. Inne 36.691 ,73 2 .487,03 

H. Koszty fina nsowe 

I. Odsetki 

11. Inne 

I. Zysk (stra ta) b r utto (F+G- H) -6.533.979,00 -7.333 .823,10 

,J. Podatek d ochod owy 

K. Pozostałe obowiązkowe z mniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

L. Zysk (strata) netto (1--J- K) -6.533.979,00 ~~333.823, 10 
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