
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec 
(pieczątka jednostki) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

sporządzony na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

(wariant porównawczy) 

 ubiegły rok obrotowy 

2018 

bieżący rok obrotowy 

        2019 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9 381,00 9.278,00 

- od jednostek powiązanych 9 381,00 9.278,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna) 
  

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   

IV. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów   

B. Koszty dzia³alno�ci operacyjnej 164.013,05 189.086,89 

.I. Amortyzacja 6.203,70 2.067,91 

II. Zu¿ycie materia³ów i energii 35.538,83 46.791,88 

III. Us³ugi obce 6.622,51 17.010,21 

IV. Podatki i op³aty, w tym:   

- podatek akcyzowy   

V. Wynagrodzenia 92.390,72 99.392,71 

VI. Ubezpieczenia spo³eczne i inne �wiadczenia, w tym: 21.825,69 22.842,58 

- emerytalne   

VII. Pozosta³e koszty rodzajowe 1.431,80 981,60 

VIII. Warto�æ sprzedanych towarów i materia³ów   

C. Zysk (strata) ze sprzeda¿y (A-B) -154.632,05 -179.808,89 

D. Pozostałe przychody operacyjne   

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   

II. Dotacje   

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

IV. Inne przychody operacyjne   

E. Pozostałe koszty operacyjne   

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

III. Inne koszty operacyjne   

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -154.632,05 - 179.808,89 

G. Przychody finansowe 13,27 8,98 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

a) od jednostek powiązanych, w tym:   

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   

b) od jednostek pozostałych, w tym:   

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   

II. Odsetki, w tym: 13,27 8,98 

- od jednostek powiązanych   

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   

- w jednostkach powiązanych   

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   



V. Inne   

H. Koszty finansowe   

I. Odsetki, w tym:   

- dla jednostek powiązanych   

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   

- w jednostkach powiązanych   

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   

IV. Inne   

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -154.618,78 -179.799,91 

J. Podatek dochodowy   

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -154.618,78 -179.799,91 

Sporządzono  Magdalena Juszczak, dnia 25.03.2020 r. 

Magdalena Juszczak 
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) 

Katarzyna Gromala 
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki) 

 


