SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Załącznik nr

stan na 31.12.2018r.
Wiersz

31.12.2018r.

Wyszczególnienie

31.12.2017r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych

7 862 770,56 zł

7 531 975,43 zł
- zł

7 774 083,40 zł
8 404,73 zł

7 360 353,82 zł
100 804,40 zł

l.

Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych i pozostałych

II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia,
zmniejszenie – wart. ujemna)

-

zł

-

zł

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

31 442,43 zł

29 657,21 zł

V.

Przychody z dotacji na działalność operacyjną

48 840,00 zł

41 160,00 zł

7 962 176,82 zł
508 560,78 zł
1 677 194,06 zł
915 237,38 zł
342 525,49 zł
- zł
3 756 523,62 zł
677 871,66 zł

7 642 638,31 zł
402 853,97 zł
1 602 731,32 zł
857 017,72 zł
319 912,60 zł
- zł
3 704 171,67 zł
678 879,16 zł

B.
l.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
w tym: ubezpieczenia emerytalne

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.
D.
l.
II.
III.
IV.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

l.
II.
III.

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

G.
l.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Przychody finansowe
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:

III.

Zysk ztytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

IV.
V.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

– od jednostek powiązanych
– w jednostkach powiązanych

Inne

Koszty finansowe

H.
I.

Odsetki, w tym:

II.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– dla jednostek powiązanych

– w jednostkach powiązanych

III.
IV.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

I.
L.
M.

Zysk (strata) brutto (F+G–H)

N.

Zysk (strata) netto (K–L–M)

Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

-

330 425,98 zł

331 613,16 zł

52 821,40 zł
31 442,43 zł

47 414,66 zł
29 657,21 zł

99 406,26 zł -

110 662,88 zł

263 591,22 zł
- zł
255 335,57 zł
- zł
8 255,65 zł

139 615,57 zł
- zł
126 842,33 zł
- zł
12 773,24 zł

7 494,11 zł
- zł
- zł
7 494,11 zł
156 690,85 zł

3 084,05 zł
- zł
- zł
3 084,05 zł
25 868,64 zł

1 249,59 zł
- zł
- zł

1 812,14 zł
- zł
- zł

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł

- zł
1 249,59 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł

- zł
1 812,14 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł

3 512,77 zł
3 168,34 zł

8 684,79 zł
4 655,47 zł

-

-

zł

zł

- zł
- zł
- zł
344,43 zł

- zł
- zł
- zł
4 029,32 zł

154 427,67 zł

18 995,99 zł

2 377,00 zł

1 330,00 zł
- zł
- zł

152 050,67 zł

17 665,99 zł

