
{azwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy l nspektorat Weterynarii
w pabianicach

ul.Karniszewicka 37 95-
2oo pahianiną

Rachunek zysków i stratjednostki
(wariant porównawczy)

spoządzony na dzień 31 grudnia 2021 r

Adresat:

Wojewódzki lnspektorat
Weterynarii w Łodzi
ul. Proletariacka216
93-569 Łódź

ilumer idenlyfikacyjny REGoN

472060829
§tiln na Koniec rol(u

ooorzednieoo
stan na koniec roku

bieżaceoo

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 1426213,46 1 337 907,1§

l. Pzychody netto ze spżedaży produktów

ll, zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańośó dodaińia, żńnĘszeni-
wańość ujemna) ffiffi
lll. Koszty wytwozenia produktów na własne potzeby jednostki ffi ,:.,.;,ffi

*,"," tr

ffiV. Pzychody netto ze spzedaży towarów i materiałow

r/. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

Vl. Pzychody z tytułu dochodow budzetowych

B. Koszty działalności operacyjnej 2 956 531,16 2891424,06

l. AmoĘzacja

l. Zużycie materiałów i energii Ń-
ł;F.,:?/ł!.

lll. Usługiobce
ffi

l!ji,§§.|,.::rŃN,ilt]]

lV. Podatki iopłaty

V. Wynagrodzenia

r'l. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownikow 7sN\\iłór
ll||iiiiń ffił

y'll. Pozostałe koszty rodzajowe

Vlll. Wańość spzedanych towarów i materiałów

lx. lnne świadczenia finansowane z budzetu

K. Pozostałe obciąźenia Wffi
C, Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -1 530 317,70 -1 553 516,91

D. Pozostałe prrychody operacyjne 6 267,.l6 6 300,00

l, Zysk ze zby cia n iefi na nsowych a ktywów tnivałych

ll, Dotacje

ll. lnne pzychody operacyjne

E. Pozostałe koszĘ operacyjne 728,00 13 033,32



l. KoszĘ inwestycji finansowanych ze środków własnych samoządowyń
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budzetowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku ffill. Pozostałe koszty operacyjne

. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -1524778,5Ą _{ 560 250,23

G. Przychody finansowe 173,00 75,00

l, Dywidendy i udziały w zyskach

ll. Odsetki

lll. lnne

H. KoszĘ finansowe 0,00 0,00

l. Odsetki

ll. lnne

Zysk (strata) brutto (F+G_H) -1 524 605,54 -1 560175,23

J. Podatek dochodowy

ffiffiK. Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (K_L_M) -1524 605,54 _1 560175,23
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