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Rachunek zysków i strat
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A. Przychody netto z podstawowej d2iałalnościoperacyjnej
ll. zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartośćdodatnia, zmniejszenie

lll. Koszt Wytworzenia produktóW na Wlasne potrz€by
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88 920,00

135 164,00

88 920,00

135 164,00

6 360 114,64

6 179 305,90

Przychody netto ze sprzedaży produktów
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lV. Przychody netto 2e sprzedaży towaróW i materialóW
V. Dotacj€

na finansowanie działalności podstawowej

Vl. Przychody

z

tytułu dochodów budżetowych

B. Koszty dzlalalności operacyjnej

Amortyzacja

l,

ll. zużycie materiałów i energii

1

lll. Ustugi obce

66 678,!6

56 679,18

014 343,87

482 445,11,

205 829,73

!75 700,07

lV. Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

V.

426,0o

1,67,o0

4 r24 876,t5

4 426 869,78

Vl. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

918 056,15

Vll, Pozostale koszty rodzajowe

1

29 904,58

Vlll, Wańość spr2edanych towaróW

i

001 831,41
35 613,41

materiałów

lx. lnne świadczenia finansowane z budżetu
X. Pozostałe obciążenia
Zysk (strata) z działalnościpodstawowej (A-B)
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D. Pozostale przychody operacyjne
l.

Zysk ze zbycia niefinansowych

ż7t L94,64
97

74a3ż
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044 141,90
87 073,06

aktywów trwałych

ll. Dotacje

lll. lnne przychody op€racyjne

97 748,32

87 073,06

-6 !73 446,32

-5 957 068,84

-6 773 446,32

-5 957 068,84

-5 t73 446,32

-5 957 068,84

E. Pozostale koszty operacyjne

l.KosztyinWestycjifinansoWanychześrodkówwł
budżetowych 8romadzonych na wydzielonym rachunku
ll. Pozostałe koszty operacyjne
zYsk (strata) z dzialalności operacyjnei (c+D-E)

F.

G. Przychody finansowe
l. Dywjdendy i udziaty w zyskach

ll, Odsetki
lll.

ln

n

e

H, Koszty finansowe
l.

odsetki

ll. lnne
l. zysk (strata) brutto (F+6-H}

l. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
|.

zysk (strata) netto (l-J-K)
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Finanse VULCAN Wers]a 22,03,0002,32482,
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