
Centrul European de Despagubiri SRL

Str. Făgăraș, nr. 21, Sector 1, București

ROMANIA

Lp. 01.01 - 30.09.2020

1. Sales revenues / Przychody ze sprzedaży 12 517 

a) Sales of finished goods / Przychody ze sprzedaży produktów 12 517 

b)
Sales of merchandise and raw materials / Przychody ze sprzedaży towarów i 

materiałów

2. Cost of sales / Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 825 

a) Costs of finished goods and services sold / Koszty sprzedanych produktów 7 825 

b)
Cost of merchandise and raw materials sold / Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów

3. Gross profit (loss) on sales / Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży 4 692 

4. Selling expenses / Koszty sprzedaży 1 662 

5. Administrative expenses / Koszty ogólnego zarządu 0 

6. Other operating revenues / Pozostałe przychody i zyski operacyjne 491 

7. Other operating expenses / Pozostałe koszty i straty operacyjne 316 

8. Operating profit (loss) / Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 3 205 

9. Financial revenues / Przychody finansowe 0 

10. Financial expenses / Koszty finansowe 23 

11. Profit (loss) before tax / Zysk/(Strata)  przed opodatkowaniem 3 181 

12. Income tax expense / Podatek dochodowy 588 

a) current income tax / część bieżąca 387 

b) deferred income tax / część odroczona 200 

13.
Profit (loss) for reporting period from continued operations / Zysk/(Strata) roku 

obrotowego z działalności kontynuowanej
2 594 

14. Other comprehensive income from: / Inne całkowite dochody z tytułu:

a) Available-for-sale financial assets / Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

b)
Cash flow hedging instruments / Instrumentów zabezpieczających przyszłe 

przepływy pieniężne

15.
Corporate income tax attributable to other comprehensive income / Podatek 

dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w innych dochodach

16.
Other comprehensive income for reporting period net / Inne całkowite dochody 

za okres sprawozdawczy, netto

17.
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR FINANCIAL PERIOD: / 

ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY:
2 594 

Statement of comprehensive income for the period from 

1 January - 30 September 2020 (TPLN)/

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy

 od 01.01 - 30.09.2020 (tys. PLN)


