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lV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 951,oo 7 045,74
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G, Przychody finansowe 760 447,84 181 055,11
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I zvsk {strata) brutto {F+G-H) -1 015 635,14 447 678'0Ą

J.
Nadwyżka przychodów (+) kosztów (-) z roku
ubiepłpso

K. Zysk (strata) brutto {l+/-J) 1 015 635.14 447 678.04

L. Podatek dochodowv 1 031 039,0C 47 304.0C

M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieźąceso (-) -242678,97 -308 115.47
N. Nadwvżka kosztów netto z roku bieżacepo l+ LO6874,22 42519.66
o. Pozostałe zwiekszenia zvsku/zmnieiszenia stratv
P. Zvsk lstratal netto { K-L+M+N-O) -2 LBZ 478,89 t34778,23
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