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Stan na koniec 
roku poprzedniego

Stan na koniec roku 
bieżącego

A. 34 065 421,74 40 280 178,32Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

A.I. 2 639 599,25 2 650 144,99Przychody 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. 66 172,00 174 457,00Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.VI. 31 359 650,49 37 455 576,33Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. 27 094 214,42 27 850 972,49Koszty działalności operacyjnej

B.I. 2 987 916,99 3 279 455,26Amortyzacja

B.II. 1 575 822,46 1 671 420,17Zużycie materiałów i energii

B.III. 1 363 374,92 1 371 684,17Usługi obce

B.IV. 292 830,69 343 066,00Podatki i opłaty

B.V. 9 077 908,97 9 503 341,84Wynagrodzenia

B.VI. 2 388 175,92 2 466 962,76Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

B.VII. 84 615,46 97 936,29Pozostałe koszty rodzajowe

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

B.IX. 9 183 849,99 8 983 632,42Inne świadczenia finansowane z budżetu

B.X. 139 719,02 133 473,58Pozostałe obciążenia

C. 6 971 207,32 12 429 205,83Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

D. 482 363,46 290 462,18Pozostałe przychody operacyjne

D.I. 0,00 0,00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

D.II. 0,00 0,00Dotacje

D.III. 482 363,46 290 462,18Inne przychody operacyjne

E. 1 366,66 6 679,54Pozostałe koszty operacyjne
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E.I. 0,00 1 630,80
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
 

zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na

 

wydzielonym rachunku

E.II. 1 366,66 5 048,74Pozostałe koszty operacyjne

F. 7 452 204,12 12 712 988,47Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

G. 121 712,63 1 308,89Przychody finansowe

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

G.II. 30 440,18 1 308,89Odsetki

G.III. 91 272,45 0,00Inne

H. 115 922,22 73 253,16Koszty finansowe

H.I. 115 922,22 73 253,16Odsetki

H.II. 0,00 0,00Inne

I. 7 457 994,53 12 641 044,20Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. 7 013,00 -7 013,00Podatek dochodowy

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

 

L. 7 450 981,53 12 648 057,20Zysk (strata) netto (I-J-K)



Wyjaśnienia do sprawozdania

Brak zgodności w pozycji A.I w kolumnie "stan na koniec roku poprzedniego" oraz w pozycji A.VI. w kolumnie "stan
 

na koniec roku poprzedniego" z danymi wykazanymi w rachunku zysków i strat jednostki za rok 2020 wynika z

 

błędnego wprowadzenia danych w roku 2020. W pozycji  A.I  w rachunku zysków i strat jednostki za rok 2020 winna

 

widnieć kwota 2.639.599,25 zł, natomiast w poz. A.VI. w rachunku zysków i strat jednostki za rok 2020 winna

 

widnieć kwota 31.359.650,49 zł zamiast błędnie wykazanej 31.149.319,97 zł (różnica o kwotę 210.330,52 zł). Z

 

powodu powyższych niezgodności w rachunku zysków i strat jednostki w roku 2020 suma wykazanych pozycji

 

przychodów (od A.I do A.VI) wynosi 31.215.491,97 zł i  nie zgadza się z wartością wykazaną w poz. A w kwocie

 

34.065.421,74 zł o wartość 2.849.929,77 zł tj. sumę kwot 2.639.599,25 zł i 210.330,52 zł.
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