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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 29 596 456,68 33 830 036,32Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 1 461 094,51 1 174 971,71Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 14 081,40 66 181,60Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
 

wartość ujemna)

A.III. 0,00 0,00Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

A.IV. 0,00 4 097,56Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

A.V. 0,00 0,00Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 28 121 280,77 32 584 785,45Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 27 683 845,71 27 170 488,04Koszty działalności operacyjnej

B.I. 2 117 169,54 2 207 153,43Amortyzacja

B.II. 1 393 211,48 1 255 369,92Zużycie materiałów i energii

B.III. 2 652 590,69 2 423 218,76Usługi obce

B.IV. 613 573,43 160 514,71Podatki i opłaty

B.V. 9 072 906,81 9 539 127,09Wynagrodzenia

B.VI. 2 525 130,63 2 146 412,94Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 522 605,80 1 014 297,02Pozostałe koszty rodzajowe

B.VIII. 0,00 0,00Wartość sprzedanych towarów i materiałów

B.IX. 8 743 604,89 8 385 021,90Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 43 052,44 39 372,27Pozostałe obciążenia

C. 1 912 610,97 6 659 548,28Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 1 220 569,74 991 655,96Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 196 155,71 31 513,27Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 1 024 414,03 960 142,69Inne przychody operacyjne

E. 229 544,98 43 979,71Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 129 873,60 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 99 671,38 43 979,71Pozostałe koszty operacyjne

F. 2 903 635,73 7 607 224,53Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 9 370,66 11 519,29Przychody finansowe

G.I. 0,00 0,00Dywidendy i udziały w zyskach

G.II. 9 370,66 11 519,29Odsetki

G.III. 0,00 0,00Inne

H. 60 046,37 47 253,09Koszty finansowe

H.I. 60 046,37 46 606,21Odsetki

H.II. 0,00 646,88Inne

I. 2 852 960,02 7 571 490,73Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 1 939,00 0,00Podatek dochodowy

K. 0,00 0,00Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

L. 2 851 021,02 7 571 490,73Zysk (strata) netto (I-J-K)



Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia z tytułu osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, 										
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym wynoszą 312.987,66 zł.

																				

Informacje uzupełniające o wzajemnych wyłączeniach:

										

1. łączna wartość przychodów z tytułu dochodów oraz pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których

 

sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego -  312.987.66 zł,

										

2. łączna wartość kosztów, pochodząca z zakupu materiałów i energii, zakupu usług, podatków i opłat i innych

 

świadczeń od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego -

  

312.987.66 zł.
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UwagaJST
Uwagi 

Symbol Wyszczególnienie

A
Przychody netto z 
podstawowej działalności

 

operacyjnej
poz. zmniejszono o kwotę 312.987,66 - wyłączenie

A.I Przychody netto ze 
sprzedaży produktów poz. zmniejszono o kwotę 257.863,25 - wyłączenie

A.VI Przychody z tytułu 
dochodów budżetowych poz. zmniejszono o kwotę 55.124,41 - wyłączenie

B Koszty działalności 
operacyjnej poz. zmniejszono o kwotę 312.987,66 - wyłączenie

B.II Zużycie materiałów i 
energii poz. zmniejszono o kwotę 16.581,39 - wyłączenie

B.III Usługi obce poz. zmniejszono o kwotę 258.684,74 - wyłączenie
B.IV Podatki i opłaty poz. zmniejszono o kwotę 23.063,00 - wyłączenie

B.IX Inne świadczenia 
finansowane z budżetu poz. zmniejszono o kwotę 14.658,53 - wyłączenie


