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RACHUNEK ZYSKÓW 1 STRAT JEDNOSTKI

<;

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

. I %o./'
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej ,
MGOPS GORZOW SL.
Numer identyfikacyjny
REGON
15 l 0 0 5 3 74

Adresat

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.

Burmistrz

GORZOWA Śl.
wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec
Stan na koniec
roku poprzedniego roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:
A.I.

Przychody netto ze Sprzedaży” produktów

A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,
zmniejszenia - wartość ujemna)
WA.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
"'-"=«A*”'.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
. Koszty działalności operacyjnej

.V. Wynagrodzenia
.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
.VII. Pozostałe koszty rodzajowe
.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
bd
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43.625,8
480.997,48
629,0
819.231,94
163.734,8

Inne świadczenia finansowane z budżetu

730652593

8.612.94I,39

.X . Pozostałe obciążenia
Zysk (strata) ze Sprzedaży (A - B)
. Pozostałe przychody operacyjne
.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
.II. Dotacje
.III. Inne przychody operacyjne /wpłaty ,fundusz, zaliczka]

E. Pozostałe koszty operacyjne

N

.IV. Podatki i opłaty

II

.III. Usługi obce

",'/.'

50.954,14
471.352,89
616,00
779.367,49
167.043,54

Amortyzacja

.II. Zuzy'cie materiałów i energii

.IX.

10.121.160,50

-8.775.859,99 -10.121.160,50
61.512,73
61.430,1

A

B.I.

8.775.859,99

61.512,73

61.430,14

E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku

E.II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
. Przychody finansowe

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach
G.II. Odsetki

-8.7l4.347,26 -10.059.730,36

1. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

_—
_—
_—
_—
-8.7l4.347,26
_—
_—
_—
-8.714-347›26
_—

oraz nadwyżki środków obrotowych
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( łównryx księgowy) ›

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

