Załącznik nr 8
Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Rachunek zysków i strat jednostki

Adresat

(wariant porównawczy)

Urząd Miasta

jednostki budŜetowej,

Ruda Śląska

zakładu budŜetowego, gospodarstwa pomocniczego
jednostki budŜetowej, sporządzony
Numer ident. REGON

276625648

na dzień 31 XII 2013 r.
Wysłać bez pisma przewodniego

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
I.
II.
F.
G.
I.
II.
III.
H.
I.
II.
I.
J.
I.
II.
K.
L.
M.
N.

Stan na koniec
roku
poprzedniego
70,00 zł

Stan na koniec
roku bieŜącego

68,00 zł
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dotatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
70,00 zł
68,00 zł
Przychody z tytułu dochodów budŜetowych
Koszty działalności operacyjnej
451 767,48 zł
445 750,89 zł
Amortyzacja
- zł
- zł
ZuŜycie materiałów i energii
18 609,84 zł
18 106,61 zł
Usługi obce
62 181,84 zł
59 038,83 zł
Podatki i opłaty
3 551,17 zł
1 153,20 zł
Wynagrodzenia
311 802,11 zł
311 147,05 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
55 590,92 zł
56 305,20 zł
Pozostałe koszty rodzajowe
31,60 zł
- zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Inne świadczenia finansowane z budŜetu
- zł
- zł
Pozostałe obciąŜenia
- 451 697,48 zł - 445 682,89 zł
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
- zł
- zł
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
- zł
Pozostałe koszty operacyjne
- zł
- zł
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budŜetowych i dochodów jednostek budŜetowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I ± J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz
nadwyŜki środków obrotowych
Zysk (strata) netto (K - L - M)

…………………………………
Główny księgowy

- 451 697,48 zł - 445 682,89 zł
- zł
- zł
-

zł

557,00 zł
557,00 zł

-

zł
zł

- 452 254,48 zł - 445 682,89 zł
- zł
- zł

- 452 254,48 zł - 445 682,89 zł

- 452 254,48 zł - 445 682,89 zł

…………………………………
Kierownik jednostki

2014-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

02 MZON Rachunek zysków i strat 2013

