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Nazwa i adres jednostki

GMIlqpf§\Pdryff$nox
FOMOCY SPOŁECZNEJ
14-330 Małdyty, ul. Kopernika l3B

tei./l'ax 089 758 61 95
NlP 741_1 5_33-256 REGON 004451862

Numer identyfikacyjny REGON

004451,662

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 3L.L2.2OL9 r.
Gmina Maldyty

Adresat

stan na koniec roku
ooorzednieso

stan na koniec roku

bieżaceso
0,00 0,00A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnei

|. Przychody netto ze sprzedażV produktów
Il. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

lll. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
lV, Przychodv netto ze sprzedaży towarów i materiałów
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
Vl. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
B. Koszty działalności oper t0 t02 083,63 11 198 963,40
l. Amortyzacja
ll. Zużycie materiałów i energii
lll. Usługi obce
lV. Podatki i opłaty
V, Wynagrodzenia
Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
Vll. Pozostałe koszty rodzajowe

adczenia finansowane z budżetu
rzeda h towarów i materiałów

lX. lnne
Vlll

X. Pozostałe obciążenia
-11 198 963,40C. Zysk (strata) z działalności podstawowej A-B) -t0 L02 083,63

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,01 0,00
l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
ll. Dotacje
lll. lnne przychody operacyjne

0,00E. Pozostale koszty operacyjne 0,00
l. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów
budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym
ll. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk _11 198 963,40strata) z działalnoŚci operacyjnej C+ -10 102 083,62

74 686,t9 83 789,59G. Przychody finansowe
l, Dywidendy i udziały w zyskach
ll. odsetki
Ill,lnne
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
l. Odsetki
ll, lnne
l. Zvsk strata) brutto (F+G-H) -t0 027 397,43 -11115 173,8t
J. Podatek dochodowy 0,00 0,00
k. pozostale nla ku kszenia
[. Zysk (strata) netto (t-J-K) -L0 027 397,41 _11115 t73,8t
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46 302,15
234 348,65

767 t04,86
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0,01

0,00

344,tĄ 0,00
74 342,05 83 789,59
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