
(pieczęć jednostki)
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

sporządzony za okres 91 01.2014 -31.12.2014r.

(wariant porównawcz;r)
jednostka obl iczen iowa :

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

?!

łl, łu,/,il{(,l hl,pr',,tiu,du ergd dą
(Data i podpis osoby, której'powi$źono i.*jj.'"'nld iiiłg
rachunkowych)

Druk: Wydawnictwo Podatkow€ GOFIN sp. Z o'o', óó-400 Gorzórv Wlkp'' ul' owocolva 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
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trytersz
i r.#ł,lrl:ł}iiil=,iillłiffiiaiii l|Nfl,WłŻ'lłj:!:?,i,?,l{1l#W*;

itr',F.ł,ĘrłĄiliiil.ffi łill;iss##ffiMłłi#
A, Pizvch('dy ińatto.żó,sptżedażry i,ziówn ane, ż nlmi; w tv m : 0.00

_ od iędnostek oowiazanvch
I Przvchodv netto ze sorzedaży oroduktów 0,00 0,0(
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie _ wartość dodatnia,

zmnieiszenie - wartość uiemna)
III Koszt wYtworzenia produktów na własne potrzeby iednostki
IV Przvclrodv nętto Ze sorzędtzy towarów i materiałów 0,00 0,0(

.Bi tr(osztVidzialalnośći ooeracVinei 73 907;93 2 519,5(
I Anońvzacia 0,00 0,0(
II ZuŻycie materiałów i energtl 550,30 60,0(
III Usfusi obce 35 985,00 1 926,0(
IV Podatki i onłatv' w tvnr: 1 842,00 290.0(

- podatek akcvzowv 0,00 0,0(
Wvnagrodzenia 34 287.08 0,0(

VI Ubezoieczenia snołeczne i inne świadczenia 0,00 0,0(
VII Pozostałe kosztv rodzaiowe 1 243,55 243,5C
VIII Wafiość sprzedanvch towarów i nlaterialów 0,00 0,0(

$iin'ii łłjżZVśk(sfrsttYze.śpiżedażY]AĘi) '--;; 4l::' 'i.i ł!.jilł:::..:| ..iiirlłiffi'a'1s0?ig3 'Wi-ifllliii!:,tffiAti$ tb.ti, l
Dl ,lPozoŚtałe nrzvchodv,,oper'aYine 30 660,90 30.24r1i5(

Zvskze zbvcia niefinansowvch aklvwów trwatvch
il Dotacie
III Inne przvchodv operacvine 30 660,90 30 241 .5(

E::l Pożostdłó,lłośżfu:óneiacvińe 0,00 0,0(
I Strata ze zbycia niefinansowYch aktywólv trr.vałyclr

il A]<tualizacia wartości aktwvów niefinansowvch
III Inne kosztv ooeracvine
F.j ]zY'śk (Śtr't')żdzibłalności operacyinei.(c + D '.,E) -43 2,47.s3 27 722,0(

G FrzvChodv finansorve 4 485,25 3 79514(
I Dywidendy i udziały w zYskaclr, w tym:

* od iednostek powiązanvclr
II Odsetki, w tym: 4 485,25 3 795,4!

- od iednostek powiazanvch
II] Zvsk zę zbvcia inwęstvc'ii
IV Aktualizacia wartości inwestvcii

Inne

H Kosztv,findńsólłe 0,23 0,0(

I Odsetki. w tym: 0,23
_ dla iędnostek oowiazanvclr

II Strata ze zbvcia inwestvcii
III Aktualizacia wartości inwestvci i

N Inne 0,0(

:Zflilłtskata) z dzialalnbścl goś_pqdarciłei (F + G _ H}'ląEr ,: "' '' " j''i-'' Hf''}łl!l i l il!i;38...:76 ' nł iii*li,'$,|i|l,i,ił:(::jj.: . ,.$}|$ {ńl
J Wvnik zdaiżeń,:nadzwYcza i nYah',(J.I. ;,J.II 0,00 0,0(

I Zyski nadzwyczaine
II Stratv nadzwvczaine

:'*'!':,łrł_]ji.: Zysli-(śtrala), biritto (I */* J)''';. :+Ę# *ł$s.łfi6firil1 :;:;]i:,{|:;l^|ii||lllłłl{ffi..ilst7';;4!

L Podatek dochodorw
M Pozostale obowiązkowe zmnieiszenia zysku (zlviększenia straty)
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