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ZoZ w Busku-Zdroju pľzedkłada informację o pľzychodach, kosztach oÍaz
wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały' poradnie zam_c lipiec 2016 t.

poważaniem



Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - 2016 RoK

Opls Mlesląc Lipiec
2íJ,lB

Mlesląc Llplec
2018

l' Pzychody netto zg sprzedaży produktÓw
ll' zmiana stanu produktÔv (aľiększsnie - warlość dodatnia,
zmnioiszonĺe - wartość uromng)

lll. Kosa w$łoľzonia Produklów na lrĺla3n6 Potrzeby iodno8tki

lV. Pťz}łchody notto z9 splzodaży tolľaíów i materialów

24 413 869,89 25732 834,10

l. Amortyzacja

l|' ZuŻycie materiałów i energii

|ll. Usługi obce

lV. Podatki iopłaty

V. Wynagrodzenia

Vl' Ubezpieczenia spďeczne ĺinne Świadczenia

Vll. Pozostale koszty rodzajowe

ýlll. Waľtość 3przedenych tol^'grów i malerialów

1 809 912,58
8 294 786,76
3 376 134,29

94 419,99
13 090 009,70

2 428 210,99
197 729,59

1921 041,63
9 278 9'ĺ6,04
4 052664,71

54 839,90
'13764789,17
2 537 348,97

174 959,32

l. zy8k ze zbycia nieÍinensottrych akt}íwów tnťalyďl

ll. Dďacjo

lll. lnne pzychody operacvine 1 369 548,17 1 383 335.66

. strata z9 zbtłcia niofinan8o\'tyďt aklywÓw tÍwalych

l. Aktualżácja wartoóci akty1ľów niolinansotvych

ll. lnne koszty opÔrgolho 25 285.15 63 501.89

l. o}'widgndy i udziały w zyskach

ll. Od8etki, w tym:

_ od iodnostok powiązanyďl

lll' ?.ysk z9 zbycia inw€8tycii

lv. Aktuallzacia wańości inwestycli

V. lnne

19 758,60 10 543,16

l. Odsetki, w tym:
- dla iedno8t€k poľiązanych

ll. skáta ze zbycia inwg8tycji

lll. Aktualizeja wańości inw€gtyqi

lV. lnno

226 552,0ę 212721,16

. zyski nadaťycza|ne

ĺ' straty nadalryczajno

. Podatek dochodowy

ýl' Pozoslał€ obowiązkotv€ zmniojszenia zygku (aĺiększ€nia stíaty)

Busko-ZdrÓj
2016t08t26


