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ORAZ BILANSU ZA RoK 20l4w o.K.S.i.R KONIECPOL

zapasy rueczowych składników majątkowych przeznaczonych do obrotu
prowadzone są ewidencją wartościową w/g cen sprzedaĘ detalicznej .

_ 
Bilans zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie zł.58.187,g4 i Lwotą

rórłłrrąpo stronie aktywów i pasywów ń. 467.667,28

Na wynik wpĘw miĄ

I . Przychody w O.K.S i R uzyskane w 2014 r

1. Sprzedźproduktów
2. Sprzedaz usług
3. Otrzymane dotacje z Gminy nazadania statutowe

zł. 220.468,50
zł. 48.263,25
ń .396.000,00

Razem przychody zł. 664.731,75

II. Pozostałe przychody operacyjne
l. Refundacja zBiuraPracy zaprace interwencyjne zł. 62.643,50
2. Przychody z wpłat kar za przetrzymywanie wypoĘczonych

ksią7ek
3. Drobne salda - spisane
4. środki finansowe zOrange
5. otrz)T nane książki zdarowizn
6. otrzymane środki z Narodowej Biblioteki
7. darowizna
8. umorzenie podatku od nieruchomości
9. korekta roczrra podatku VAT

1 0. przychó d zapłac onej należnośc i z aktualizac 1i

Razem przychody zł. 103.174,68

zł.. 139,00
zł. 4,62
zł. 726,00
zł. 4.439,80
ń. 5.970,00
zł. 200,00
zł. 28.008,00
ń. 759,00
zł. 284,76

Prrychody ogółem 767.906,43



III. Koszty poniesione w O.K.S i O w roku 2014
l. kosźy poniesione zĘtułu działalności statutowej
2. koszt własny sprzedanych produktów

zł.
zł.

716.0l6,10
79.307,13

Razem koszĘ z działatności

IV. Pozostałe koszĘ operacyjne
l . akalalizacj a naleźnoś ci
2. spisane drobne salda
3.kosż podatku od nieruchomości zapoprzednie lata

zł.

zł.
zł
zł.

795.323,23

2.746,79
3,07

28.008,00

Razem koszĘ operacyjne

V. pozostałe koszĘ finansowe z Ętułu odsetek

zł.

zł.

30.757,86

t3,28

KoszĘ ogółem zł. 826.094,,37

Wyliczenie Wyniku bilansowego

Przychody
Koszty

zl. 767.906,43
zł. 826.094,37

strata

KoszĘ nie będące kosztami uzyskania prrychodu

l . akhnlizacj a nal eżnośc i
2. spisane drobne salda
3. podatek od nieruchomości za lata poprzednie

zl. - 58.187,94

2.746,79
1n.7

28.008,00

zł.
zł.
zł.

Razem

Koszty podatkowe

ń. 30.757,86

826.094,37
30.757,86

zl.
zł

zN. 795.336,51



Przychody nie zaliczane do przychodów

Umorzenie podatku za lata ubiegłe zł.. 28.008,00

Przychody podatkowe

767.906,43
28.008,00

739.898,43

Wyliczenie wyniku podatkowego

zł.
- zł.

Prrychody
Koszty

zl.
zł.

739.898,43
795.336,5t

55.438,08
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