
   RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 (wariant kalkulacyjny)

A.  Przychody ze sprzeda�y produktów, towarów i materia�ów, w tym:
           – od jednostek powi�zanych

      I.  Przychody netto ze sprzeda�y produktów

      II.  Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia�ów  01.01.-31.12.2005  01.01.-31.12.2004 

B.  Koszty sprzedanych produktów,  towarów i materia�ów, w tym: 3,289,889.98 3,793,011.35

           – jednostkom powi�zanym                                         -                                         -

      I.  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3,288,692.12 3,793,011.35

      II. Warto�� sprzedanych towarów i materia�ów                               1,197.86 -

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y (A–B) 2,506,026.18 4,027,185.35

D.  Koszty sprzeda�y                                         - -

E.  Koszty ogólnego zarz�du 2,504,955.43 4,027,185.35

F.  Zysk (strata) ze sprzeda�y (C–D–E)                               1,070.75 -

G.  Pozosta�e przychody operacyjne 783,863.80 (234,174.00)

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych                                         - -

      II.  Dotacje 218,844.26 133,896.50

      III.  Inne przychody operacyjne 565,019.54 (368,070.50)

H.  Pozosta�e koszty operacyjne 29,099.35 34,267.49

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych                                         - -

      II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych                                         - -

      III.  Inne koszty operacyjne 29,099.35 34,267.49

I.  Zysk(strata) z dzia�alno�ci operacyjnej (F+G–H) 12,561.91 34,457.33

J.  Przychody finansowe                                         - -

      I.  Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:                                         - -

           –  od jednostek powi�zanych 12,561.91 34,457.33

      II.  Odsetki, w tym: 581,556.98 (368,260.34)

           –  od jednostek powi�zanych 481,649.72 373,318.12

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji 576.00 -

      IV. Aktualizacja warto�ci inwestycji                                         - -

V.  Inne 481,073.72 373,318.12

K.  Koszty finansowe                                         - -

      I.  Odsetki, w tym:                                         - -

           –  dla jednostek powi�zanych                                         - -

      II.  Strata ze zbycia inwestycji                                         - -

      III. Aktualizacja warto�ci inwestycji 3,049.88 5,676.36

      IV.  Inne                                         - -

L.  Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej (I+J–K)                                         - -

M. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)                                         - -

      I.  Zyski nadzwyczajne                                         - -

      II.  Straty nadzwyczajne 3,049.88 5,676.36

N.  Zysk (strata) brutto (L+M) 1,060,156.82 (618.58)

O.  Podatek dochodowy - -

P.  Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) - -

R.  Zysk (strata) netto (N–O–P) - -

1,060,156.82 (618.58)

Sporz�dzi�: 23.03.2006 r. 8,368.00 9,721.00

...Danuta Pieczara.......... -
 Podpis osoby której powierzono

prowadzenie ksi�g rachunkowych 
1,051,788.82 (10,339.58)

 Zatwierdzi�: 23.03.2006 r.


