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Sz. Pan /'
Jerzy Kolaľz
Staľosta
PowÍatu Buslriego

W odpowiedzi na pismo znak s.o.8020 -1123/06 Dyľektoľ
ZoZ w Busku Zdrojupľzedkłada infoľmację o pľzychodach, kosztach oraz
wyniku finansowym uzyskanych pľzez od,działý, poradnie zam-c czerwiec
2015 r.

Z poważaniem
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zEsPÓŁ oPIEKI zDRowoTNEJ
Busko Zdrój Boh;t.;ów Warszawy 67 Wyltonano dnia: 2g.o7,20t5

RACHUNEK zYsKlw I STRAT (wARIANT PoRÓwNAwczY Do UBIEGŁEGq RoI(U)
Rok: 20ts

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym!
I,-Pyzlchoĺll netto ze sprzedaĘł płoduktów
IL Zmlana stanu produktów (zwęlcsunte - wartośé dodahla, zmnlelszenle -wartośé uJemna)
I!ł Koszt wytwoąenla prodaktów na własne potruby Jednosrkl

_ !-V, 
Prrychody nelto ze-sprzedaĄy lowarólu l mgrerlałów

B. Koszty dztalalności opeŕacy;nej
L AmortyzqcJa
I!,'Zutycte mateľlałőw l energll
IIL Usługl obce
IV. Podaĺkl l opłaty
V, łIlynagľoduntg

|I,_Ubezlteuenla spolecue l lnne śwlgdczenla
YIL Pozosĺałe koszty rodzaJowe

^ !II!, lľartośé sprzptlanJlci towarőw l mglerlalőw
!. zysk (strata) ze spľzedaży (A-B)
D. Pozostale przychody opeľacy;nó

Ir-Zt1k ze zbycla ntefinansowych akĺywów trwałych
IL DoĺacJe

- ln Inneprąychody opeľacyJne
E. Pozostale koszty opeľacyjne

łlrľľto z-e' zbycĺa nle.Ęly1owch aktywów trwałychl!,llwattwcJawartoścl.akty,íĺiiiłĺiir**wn
_ y Inne koszty operacyJne

|. 1ľ'L (strata) z dzialańóścĺ opeľacyjnej (c+D-E)
G. Pľzychody ĺinansowe

l, 
-D1yldeýł t utlztaly w ąys kach

II. Odsetkl, w tym:

--- 
.od jednostek powiązanych

I-I-ł Zľl, ze zĘcla Inwěrar\t

!|,'4ktuaawcJa waľ1oścĺ ĺĺwesrłc\t
V,Inne

H. Koszty ftnansowe.
L Odsetkl, w tym:

-- 
- dlajednostek powiązanych

I-ł-sľata ze zbycla lnwesacJt
III Ákĺuallzacja waĺości ńwestyc\t
IV,Inne

I. Zysk (strata) z dzĺalaĺnoścĺ gospodaľczej @+G-ĘJ. Wyntk zdarzeń nadzwyczajny.t' ĺĺ,l.-ĺ.il)
I, Zyskl nadTwyczaJne
IL Straty nadzwyczalne

K. Zysk (strata) bľutto (I*J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowiązltowe zmnicjszenia zysku (zwiększenia stľaty)N. Zysk (strata) netto (K_L-M)
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