
Nazwa i adres
jednostk i sprawozdawczej

Powiatowa Stacja Sanitanro -

Epidemiologiczna ul,Kościuszki 28;

89-400 Sępólno kraj.

09290,1 1 \6
Numęr identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.20t8 r.

Adresat

Wojewódzka Stacja Sanitarrro -

Epidemiologiczna w Bydgoszcz1"

ul,Kujawska 4; 85-03 1 Bydgoszcz

stan na koniec
roku poprzedniego

stan na koniec
roku biezącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 37822,60 41065,20

I Przychody netto ze sprzedaży produktów

I], Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie

- war-tość ujemna)

III Kosź wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

lV. Przychody neIio zę sprzedaĘ towarów i materiałów

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

VI. Przychody z tyĄŃu dochodów budzetowych 31822.60 4I065 ^20

B. Koszty działalności operacyjnej 89 1 308,33 l02621]t.08

I AmoĘzacja 215,26 129l ,50

II ZuĘcie matęriałów i energii 29261,72 10673,98

III Usługi obce 98612,68 101606,95

IV. Podatki i opłaty

Wynagrodzenia 616090,87 694650,11

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczęnta dla pracowników 141004,72 153093,95

VlI Pozostałę kosźy rodzaj owe 61 l7,08 4953.93

VIIL Wartość sprzedanych towarów i matęriałów

IX. lnnę świadczenia finansowanę z budzetu

X, Pozostałę obciązenia

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A*B) _853485,73 -985205,88

D. Pozostałe przychody operacyj ne 69,00

I Zyskze zbycta niefinansowych aktywów trwaĘch

II Dotacje

IIl Inne przychody operacyjne 69,00

E. Pozostałe koszty operacyj ne 1009,10 943,80

l Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budzetowych i dochodów jednostęk budzetowych grolnadzonych

na wydzielonym rachuŃu

II Pozostałe kosay operacyjne l009,10 943,80

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -8544ż5,83 -9861,49,68
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(kierownik jednostki)

Przychody finansowe

Dl,widendy i udział1, w zyskach

H. Koszty finansowe

L Zysk (strata) brutto (F+G-H)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (I-J-K)

336,20 2,12,86

ł.

Il, Odsetki 336,20 2,72,86

lll. Inne

l. Odsetki

I]. lnne

_854089,63 -985876,82

-854089.63, T\Ęr1) -#E+{ff,82
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