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_ od iednostek nowiazanvch
I. >zvchodv netto ze spzedaży produktów, z teqo 3 428 905,9! 3 404 402.5t

} z opłat 3 349 492,& 3 320 202.61

l} z działa|ności własnei 79 4t3,3! 84 199,9(

il. zmiana stanu produków ( zwiekszenie-wartość dodatnia
zmnieiszenie-wartość uiemna)

m. (oszt wvtwozenia oroduktów na własne potrzeby iednostki
N. >rzychody netto ze spzedaży towarów i materiałów

I. \mortyzacia 18 706,0 10 909,01

il. zużvcie materiałów i eneroii 1 441 53( 1 400 044,8[
m. Jsłuoi obce 442zLL,u 445 583,42

N. >odatki i oołatv. w tvm : 336 48i 326 086,4:
podatek akcyzowy

V, ń/vnaororlzenia 520 169,5Z 540 280,5[
VI. Jbezoieczenia soołeczne i inne świadczenia, w tym: 108 995,4t 111 192,0(

emervtalne 43 t32,3( 46 851,1i
VII. >ozostałe koszw rodzaiowe 606 007.3! 595 040,4s
VIil. &artość sozedanvch towarów i materiałów
il. Razem kosztv rodzaiowe, z teqo : 3 474 t07,9t 3 429 136,81

} z oołat ek§r'oatacii i utrzymania nieruchomaści 3 392 389,9I 3 345 855,9!
r} z działalności wła§n€i 81 718,0: 83 280,8,

I. ńlvnik na eksoloataciii utrzvmaniu nieruchomości ( A.I.a - B.IX.a ) -42897.3 _25 653,3t
II. ńlvnik na oozostałei działalności ( C - C.l ) -2304. 919,0t

I. lvsk z hćułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
il. )otacie
ru, \ktualizacia wartości aktvwów niefinansowvch
ry. lnne przychody operacyine 7 660.4ź 6 039.1

I. ;trata z Mułu rozchodu niefinansowvch aktywów trwałych
fi. \ktualizacja waftości akWwów niefinansowych
m. inne koszty opeĘęyjnę 5 463,9( 5 388,7(
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I. )vwidendv i udziafu w zvskach, w Wm :

a) od iednostek oowiazanvch, w Wm :

- w którvch iednostka posiada zaanqażowanie w kapitale
b) od iednostek oowiazanvch, w Wm :

- w którvch iednostka posiada zaanqażowanie w kapitale
II, |Odsetki, w Wm : 10 091,7( 30 940,2(

- od iednostek Dowiazanvch
m. lvsk z tvtułu rozchodu akwwów finansowych w wm :

- w iednostkach powiazanych

N. \ktualizacia wartości akWwów finansowych
V. |Inne

I. )dsetki, w Wm : 1,9(

dla iednostek powiazanych

II, jtrata z Mułu rozchodu akwwów flnansowych, w tym :

- w iednostkach oowiazanvch
uI. \Kualizacia aktywów finansowych
ry. .nne

I u żka orzychodów z roku ubiesłeso
II ladwvżka kosztow z roku ubiesleEo
III Zysk ( strata ) brutto po uwzględnieniu nadwyżki przychodow /Kosztow _32 915,6] 6 856,3i

z roku ubieqłeqo ( I+I.I-I.II )
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I tladwvżka przychodów roku bieżącego
II ladwvżka kosztów roku bieżąceqo 43 092,3t 25 653,3f


