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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 88 363 241,67 98 443 339,56Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 334 738,33 65 147,01Przychody netto ze sprzedaży produktów

A.II. 0,00 0,00Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -
 

wartość ujemna)

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

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

A.V. 556 841,00 200 807,00Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 87 471 662,34 98 177 385,55Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 81 329 873,46 84 587 283,75Koszty działalności operacyjnej

B.I. 5 540 476,85 6 160 298,60Amortyzacja

B.II. 4 494 636,76 4 159 505,66Zużycie materiałów i energii

B.III. 7 761 541,65 9 200 874,03Usługi obce

B.IV. 377 947,02 492 454,20Podatki i opłaty

B.V. 29 734 009,06 31 126 810,16Wynagrodzenia

B.VI. 6 830 754,34 7 657 998,41Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 523 949,13 412 492,48Pozostałe koszty rodzajowe

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

B.IX. 25 959 421,63 25 305 736,08Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 107 137,02 71 114,13Pozostałe obciążenia

C. 7 033 368,21 13 856 055,81Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 2 607 271,13 1 751 840,58Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 1 516 879,64 625 496,87Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 1 090 391,49 1 126 343,71Inne przychody operacyjne

E. 784 600,16 1 100 624,27Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 0,00 0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 784 600,16 1 100 624,27Pozostałe koszty operacyjne

F. 8 856 039,18 14 507 272,12Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 812 490,98 803 418,91Przychody finansowe

G.I. 128 069,58 0,00Dywidendy i udziały w zyskach

G.II. 423 238,99 378 085,39Odsetki

G.III. 261 182,41 425 333,52Inne

H. 615 974,66 760 367,69Koszty finansowe

H.I. 252 934,90 183 342,78Odsetki

H.II. 363 039,76 577 024,91Inne

I. 9 052 555,50 14 550 323,34Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 0,00 0,00Podatek dochodowy

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

 

L. 9 052 555,50 14 550 323,34Zysk (strata) netto (I-J-K)



Wyjaśnienia do sprawozdania

Wartość przychodów pochodzacych ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania wchodzą w skład 
łącznego sprawozdania finansowego      -  317.868,20 zł
Wartość kosztów pochodzacych ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania wchodzą w skład łącznego

 

sprawozdania finansowego            -  317,868,20 zł
Korekta Rachunku zysków i strat jednostki dotyczy:
 - w wierszu A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej  w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego

 

kwotę 98.443.393,56 zł poprawiono na kwotę 98.443.339,56 zł;
 - w wierszu C. Zysk (strata) z działalności podstawowej  w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego kwotę

 

13.856.109,81 zł poprawiono na kwotę 13.856.055,81 zł;
 - w wierszu F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego kwotę

 

14.507.326,12 zł poprawiono na kwotę 14.507.272,12 zł;
 - w wierszu I. Zysk (strata) brutto w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego kwotę 14.550.377,34 zł poprawiono na

 

kwotę 14.550.323,34 zł;
 - w wierszu L. Zysk (strata) netto w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego kwotę 14.550.377,34 zł poprawiono na

 

kwotę 14.550.323,34 zł;
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