
łń
^l,.f 

lośRODEK KULTURY SPORTU l REKREAąII
42-230 Koniecpol, Ul. zamkowa'17

NlP 573-c11-0$85 
|20 RACHUNEK zYsKoW l STRAT

rei, 034/55.-14-,'1],.tę!.1{ą1 p:llpp,Q ;t:
(pieczęćĘnostki)

sporządzony za okres.. 91.91.29!4_| : ?,!,12,?91!,r . . .. _ _ _

(Wariant porównawczy)
j ed no stk a obli czen i owa :

3,1.12-2013 31,12.2o1A

Przychody netto ze sprzedał i zrórłnąne Ż nimi, * tyr1 316 884,9a 26a 731,75
- od.jednostek powi@anych

I Przychody neno Ze spzedży produktóu 224 672,6Ą 22o466,50II Zmiana stanu pmduktów (zwiększeni€ - wartÓść,lodatrlią
zmnięiszenie - wartość ujęmna)

Ill Kosż w}twoźenia produktów nuffi
IV Przychody netto ze sprzedaźy towarórł i matęrialŃ 92 212,31 48 263,25
B Koszł dzidlaliiości operacyinej 766162,11 795 323,23
I Amonvzacia ,l9l15,5l

19 929,57
II luż)cię matęrialó$ ienergii 

-

139 283,81 1112a5,24
III usłusiobce

51011,5t 42 660.80Iv Podatkiiopłaty,wtym:
- podatek akcyzowy

6 385,1€ l8 943,29

Wynagrodzenia
341381,0( 375 315,39

uu§zpl§tjzgllla spolęczne l lnne sw!aocz€nla 74712,6l 85178,93VIl Pozostałe koszty rodząiowę 43 396,9t 62 702,aaVIlI Wańość sprżędanych towarów i materiałów go ozs,zeI--- 4r";rń _526 ś9i !a
D. _Łozóstale przychody operacyjne sor sel,łtI 499l74,68
I l Zysk zę zbycia niefinansowych aktywów trwałyń
II IDotacje łsł łss,oo| 396 000,00Ill Innę przychody oDemcvine ll osz,al| 103 i74,68
,E Pozo§tale kóśźy operacyjn€ z oos,os| 30 757.35
I Strata ze zbycia nięfinansowych aktywów trwałych
Il Aktualizacją wańości aktywów niefi nansow}ń
lII I Inn€ koszty operacyjne z oss,osI 30 757,86
n Zvsk (strata) z dżiałniności dpeiacyinei ic + D - t) ls zls,zo] .58 174,66
G Przychody finansow€

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: I
- od.jednostek powiązanych

II odsetki, w tym:

- od jędnostek poWi@anych
III Zysk ze zbycia inwęstycji
IV Aktualizaqia wartości inwestyc ji

Innę

H Koszty fillansoWe 2,18 13,2a
I odsetki, w tymI 2,1l ,13,2a

- dla.iednostek powiązanych
Il Strata ze zbycia inwestyqii
III Aktualizaqia wartości inwestycii
lv Innę

ls zl1,oz| _58187,94
J .Wynikżdaiżbń nadzrłczainyćh (J.I. - J.II.)
I Zyski nadzwczajnę
Ił Strary nadzwyczaine T

ls zal,oz| _58187,94
l, podatek dochodowv
M Pozo§tale obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiękzenia sirał)

as zn1,ozl _58 187,94

spoźądzono dnia .t.lt t; - :,1 
1r1

ośrodek Kultury Rekreaqi

(imię, nazwisko i podPi§ osoby,
.achUnkowych - na podslawie arl

, na podstawie ań. 52 ust, 2 Ustawy o
łuk Wydawnictwo Podalkołe GoFlN sp zo o,6ó_400 Gożół Blkp, ul ow@owa 8


