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RACHl l"IEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU 
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

'lat.\\ a i adres jed nostki sp rawozdawczej t ,Adresat 

Rachunek zysków i strat 

/J!:r~ w J.,,,01.J „ l • ._,._,i:;;( 7.Nl" J jednostki Dr~ 

Gminoy q~ ~ e_ltpo'mpJy,S,_p9łecznej (wariant porównawczy) 
'ł ·' w Regnowię; ., 49 Wójt Gminy w 

tł I ' _, 

\urnt'r idt'nt~·fikacyjny REGON sporządzony na dzień 31.12.2019 r. r. ------------------ ·------------- ----------------- ----
750447849 

Stan na koniec Stan na kon iec 
roku poprzedniego roku bieżącego 

A. l'r1, rhody netto z podstawowej działalności operacyjnej 25 415,76 24 740,37 

I l'rt) chod) netto Le sprzedaży produktów 

li . /111i.111a ~tanu produktów (zwiększen ie - wartość dodatn ia, 

/llllllc'j'/L' llll' ,, art ość uj emna) 

Ili. 1-..., 1s11 11: t1HH"Le11 ia produktów na własne potrzeby jednostki 

IV. l'rt) l'l,nd) netto Le sprzedaży towarów i materiałów 

\ '. I l1•t,1LI\.' na linan~owanie dzia ł alności podstawowej 

\' I l111_1Ll11,d) 1 l)tutu dochodów budżetowych 25 415,76 24 740,37 

B. h:ovł~ d1.ialalnośc i operacyjnej 3 051 703,39 3 264 498 ,90 

I \ llll ll'l) /,I C_j ,1 0,00 0,00 

li. I 1111 cie· 11 1atc rialów i energii 5 076,79 5 503,23 11 

111 I ,lu~1 1)bcc 130 842 ,15 141 825,51 V 

I\' 11,i. l.ith.1 i op iat::, 205,00 205,00 ~ 

\'. \\ : 11c1grod1c11ia 263 844,75 288 913,47 v 

\' I I hc·1pic·uc11 ia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 110 113,78 92 514.45 v 

\ ' I I . 1'"1",t;tle lrn~tt) rodzajowe 45 558,27 51 624, 10 

\' 111 \\ ;1rt,1,..: , pr1cdanych towarów i materiałów 

I\ I 1111<· ,11 i.1ck1cn ia finan sowane z budżetu 2 496 062,65 2683913,14 

.\ l1u1u,t,1lc obc iąLenia 

( . /,~,I, (qrata) z działalności podstawowej (A-8) -3 026 287,63 -3 239 758,53 

D. 1'010, talc prz~·chody operacyjne 64,05 64,00 
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/~ "" 1..:: t.b) cia niefinansowych aktywów trwałych 

I h>l ,IC l l' 

Inn.:: prt) chod) operacyj ne 

1'01o~talc koszty operacyjne 

k1,,1t) irrn.::,tycji fi nansowanych ze środków własnych 

,.inH ll·1.1dn,, ) eh za k ł adów budżetowych i dochodów jednostek 
bud1l'lm, \ eh !.!romadzonych na wydzielonym rachunku 

I 'u11ht:tl.:: "n,t.l) operacyj ne 

Z~,!. (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 

l'r/\ d10d~ fi na nsowe 

I h 11 idcnd) i udzia ły w zyskach 

< >d ,.::t " i 

Inn .:: 

h:ovt~ finanso we 

( )d ,.:: t" I 

I nnc· 

z~,I, (,t rata) brut to (F+G- H) 

l'odatel. dochodowy 

l101o~ta lc obow i ązkowe zmniejszenia zysku 

( '" il,'kszcnia straty) 

z~,I, (qra ta) netto (1-J-K) 

2020-03-31 

(rok, mi es i ąc. dz i eń) 

64,05 64,00 

500,00 124 800,94 

500,00 124 800,94 

-3 026 723,58 -3 364 495,47 

10551,23 11 274,48 

10 551 ,23 11 274,48 

0,00 69 496,47 

0,00 69 496,47 

-3 016 172,35 -3 422 717,46 

-3 016 172,35 -3 422 717,46 
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