

NIEPEŁNOSPRAWNYCH za rok 2019 

  
    
    
   y produktów, towarów i materiałów  
     
   y towarów i materiałów  0,00 
   Koszty działalno   
    
    sprzedanych towarów i materiałów   
     
     
     
     
   Pozostałe przychody operacyjne  
 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
    
  Inne pozostałe przychody operacyjne  
 a Przychody z działalno ci nieodpłatnej po   
 b Przychody z działalno ci odpłatnej po   
    
   Pozostałe koszty operacyjne  
 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
     
  Inne pozostałe koszty operacyjne  
 a Koszty działalno ci nieodpłatnej po   
 b Koszty działalno ci odpłatnej po   
    
   Zysk/Strata na działalno   
    
 I Dywidendy i udziały w zyskach  
    
    
     
    
    
    
    
     
    
   Zysk/Strata z działalno ci ł   
     
    
    
    
    
   Pozostałe obowi    
    

 

   



     

   

    

    

    

   

    


