
ZARZi\DZENIE NR 7/2020 
WOJTA GMINV SOCHOCIN 

z dnia 13 I"tego 2020 r. 
w sprawie przyjICcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sochocinie za 2019 rok 

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

(t. j. Oz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (t. j. Oz. U. z 2020 r. 

poz. 194 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 

o rachunkowoSci (t. j. Oz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1. Przyjmuje si y roczne sprawozdanie finansowe obejmujqce sporzqdzony bilans wraz 

z infonnacjq dodatkowq do bilansu oraz rachunek zysk6w i strat Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Sochocinie za 2019 rok. stanowiqce zalqczniki do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi z dniem podpisania. 

Sporzqdzil: 

Data: 11.m J..;J.d) 

Podpis : 

Sprawdzi! pod 
wzgJydem 

merytorycznym 
Data: 

Podpis: 

Sprawdzil pod 
wzgJydem 

fOlmalno - orawnym: 
Data: -0 [,'f.,. ;.v..,J 

SPRAWDZONO PO 
Podpis: FORMALNO. 

-( 




Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie BILANS 

ul. 8A 09-110 Sochocin wylqczenlem bankow I ubezpieczyclelr) 

NIP 567-17-21-083 REGON 130879661 na dzien 31-12-2019 roku 

I AKTYWA 
stan na koniec okresu 

PASYWA 
stan na koniBc akrcsu 

bl€LqC€gO bl€z'lcego 
poprzedn>ego poprzednlego (sprawozdawc,zego) 

JC'~FUNDUSZ)WLASNY 

A, AKTYWA TRWALE (I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 II+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 7168,?2 650,31 

L Wartosci niematerialne i prawne (1 do 4) 0,00 0,00 L Kapilal (lundusz) podslawowy 104,08 104,08 
....~ 

1 KOSZly zakonczonych prac rozwojowych II Nalezne wplaly na kapilal podstawowy (wielkosc "Iemna) 

2 Wattose firmy III Udzlaly (akCj€) wlasne (w.elkosc "jemna) 

3 'l1l1:"wartosci niemalenalne I prawne IV Kapilal (Iundusz) zapasowy 189,31 7064,14 

4 Zallczkl na wartosci nh:~materalne ! prawne V Kapital (fundusz) l aklualizacji wyceny 

II Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3) 0,00 0,00 VI P07ostal" kap,taly (fundusze) relerwowe 

1 Sradki trwale (a - e) 0,00 0,00 VII Zysk(strata) l tat ub,eglych 

a) grunty (w tym prawo uzylkowanla wleczystego gruntli) VIII Zysk (strata) nello 63,80 -6517.91 

b) budynkl, lokale • oblekty Inzynierll l"IdoweJ j wodnel IX Odpisy z ZYSkli netto w rok" obrotowego 

c) "?""7"m~ lechniczne I maszyny (wlelkos¢ lijernna) 

d) srodkl transportll 

e) mne srodkl trwaie 

2 Srodk. tewale w budQwle 

3 Zaliez" na srodk, trwale w budowle 

lit. Naletnosci dlugoterminowe (1 do 2) 0,00 0,00 

1 Od Jednostek pOWlqlanych 

2 Od pozostalycll Jedllostek 

IV. Inweslycje dlugotermillowe (1 do 4) 0.00 0,00 

1 NJeruchoHlOSCI 

2yvart~_mernaterlalne I prawne 

3 Dillgolerrmnowe aklywa linansowe (a b) 0,00 0,00 

a) w lednostkach powlqzanych 0,00 0,00 

lIdZI31y lub <3_kcle 

- !nne paplery ,a, wo~" 
- udzielone pozyczkl 

- Inne dillgouwate 3ktywa fmansowe 

b) w pozostalych jednOSlkach 0,00 0,00 

udzialy lub akqe 

mne paplery wa110scrowB 

- vdz,elone pozyczk, 

- lime dlugotrwate aktywa finansowe 

4 Inne Inwestycje dlugoterminowe 

V. Dlugoterminowe rOllicleni.. mi'lozyok,esGwe (1 do 2) 0,00 0,00 

I 
I Aklywa z iylulu odroGzonego podalku dochcxiowego 

2 Inne rozliczenla mi~dzyokresowe 
~ 



---

tI. I Kt:Lt:KWY NA ~~u~ "'1'-'"''''' 
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) 7 198,50 682 ,78 (1+1I+1I1 +IV) 30,28 32,47 

I. Zapasy (1 do 5) 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowi~zania (1 do 3) 0,00 0,00 

1 Matenaly 1 RezelWa z Iytutu odroezonego podalku doehodowego 

2 Polprodukly i produkly w lokLi 2. RezelWa na swiadezenla emery1alne i podobne 0,00 0,00 

3 Produkly gotowe - drugotermlnowa 

4 Towary - krolkol ermlnowa 

5 Zaliczki na doslawy 3 Pozostale rezenwy 0,00 0,00 

II. Na leznosei kri'>tkoterminowe (1 do 2) 0,00 0,00 - dtugoterm Inowe 

1 NaleznosCi od Jednoslek powlqzanyeh (a - bl 0,00 0,00 - krotkoterml nowe 

a) z Iylulu doslaw i uslug 0 okresle splaly 0,00 0,00 II. Zobowi~zan i a dlugoterminowe (1 do 2) 0 ,00 0,00 

. do 1 2 miesl~ey 1 Wobec jednOSlek powlqzanyeh 

. powyzej 12 mlesl",ey 2 Wobee pozoslalyeh jednoslek (a - d) 0 ,00 0 ,00 

b) in ne a) kredyty i pozyezk, 

2 Naleznosci od pozoslalych jednos tek (a - dl 0,00 0,00 b) z Iylulu emisJI dluznych paplerow wartoselowyeh 

a) z lytulLi doslaw i uslug 0 okre sle splaty : 0,00 0.00 C) Inne ZObOWlqZanla flnansowe 

- do 12 miesl~ey d) inne 

- powyzej 12 mles l"ey III. Zobowi~zania krotkotermin owe (1 do 3) 30, 28 32,47 
b) z Iylulu podalk6w, dolaCJI. eel , ubezpieezen spoleeznyeh I 

1 Wobee jednOSlek powlqzanyeh (a - b) zdrowolnych oraz mnych sW ladcze'l 0 .00 0.00 

C) Inne a) z Iylulu doslaw I uslug, 0 okresle wymagainosci 0 .00 0 ,00 

d) doehodzone na drodze sqdowej - do 12 mlesl~ey 

III. Inwestycje krotkoterm inowe (1 do 2) 7 198,50 682,78 - powyzej 12 mlesl",CY 

1 Krolkolermlnowe aklywa finansowe (a - c) 7 198,50 682,78 b) inne 

a) W jednoslkaeh powl'Izanyeh 0,00 0,00 2 Wobee pozoslalyeh jednostek (a - I) 0,00 0,00 

- uelzialy lub akCJe al kredyty i pozyezkl 

- mne pap1ery wartosclowe bl z Iylulu em'sl' dluznyeh pap, er<iw wartosCiowyeh 

- udzielone pozyezki c) Inn e ZObOWlqZanla fl nansowe 

- Inne krotkotermlnowe aktywa finansowe d) z Iylulu elostaw I uslug, 0 okresle wymagalnosel 0,00 0 ,00 

b) w pozoslalych jednOSlkaeh 0,00 0,00 - elo 12 miesl~ey 

- udzialy lub akCJe - powyzej 12 mlesl~ey 

- mne paplery wartosclowe e) zaliezkl olrzymane na doslawy 

- uelzielone pozyezki I ) zobowlqzanla wekslowe 

- mne krotkolermlnowe aktywa finansowe g) z lylLilu podalkow, eel, ubezpleezen I 'nnyeh ;;wladezeri 

el sroelkl pieni"zne I Inne aktywa plenl"zne 7 198,50 682,78 h) z Iytulu wynagroelzen 

- srodkl pjenl~zne w kasle i na rachunka ch 7 198,50 682,78 I) Inne 0,00 0 ,00 

- Inne srodki pieni~zne 3 Fundusze speqalne 30,28 32,47 

- inne aklywa pien,,,;;ne IV. Rozliczenia mi ~dzyokresowe (1 do 2) 0,00 0,00 

2 Inne Inweslyeje kr61kolermlnowe 1 Ujemna wartos¢ ftrmy 

IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyok resowe 2. Inne rozhczenla ml~dzyokresowe 0,00 0,00 

- dlugotenninowe 

- krOlkotermlnowe 

AKTYWA RAZEM 7 198,50 682 ,78 PASYWA RAZEM Ii\ f ~ t _ 7 198,50 682,78 



Informal;ja dodatkowa do sprawozdania finansowego Samorz~dowej instytucji Kultury 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie 

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Gminna Biblioteka Publiezna w Soehoeinie z siedzibq przy ul. Guzikarzy 8A jest 
samorzqdowq instytuejq kultury posiadajqcq osobowosc prawnq NIP 5671721083. 
REGON 130879661. 

Biblioteka dziala w celu zaehowania dziedzictwa narodowcgo, organizujqc I zapcwma,JqC 
dostyp do zasob6w dorobku nauki i kultury polskiej oraz swiatowcj. Biblioteka SllL~y 

rozwijaniu zaspokajaniu potrzeb czytelniczych. edukacyjnych, kulturalnych 
i informacyjnych spo}eczenstwa oraz rozwojowi nauki i kultury. Podstawowy przedmiot 
dzialalnosci wedlug PKD - 9101 A - dziaralnosc bibliotek. 

Instytucja sporzqdza rocznq sprawozdawczosc finansowq obejmujqcq: 

- bilans jednostki, 

- rachunek zysk6w i strat, 

- infonnacj~ dodatkowC/. 

Sprawozdanie sporzqdzone zostafo za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. przy zalozeniu 
zasady kontynuacji dziatalnosci. 

Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Organizatora Gminy Sochocin oraz posiada wlasny statut nadany uchwa{q 
nr XXXIII249/20 18 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 roku. 

Gminnq Bibliotekq Publ icznq w Sochocinie zarzq.dza DyrektoL kt6ry kieruje jej dzialalnosciq 
i reprezentuje jq. na zewnqtrz. 

Zasady (polityka) rachunkowosci przyjyte przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego 
na dzien 31.12.2019 r... Sq zgodne z ustawq 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 

Zapisy ksiygowe sq. prowadzone na podstawie dowod6w ksi~gov,rych: zapisy w ksiygach 
rachunkoVvych ujmujq zdarzenia w porzqdku chronologicznym i systematycznym. 

Srodki trwak wartosci niematerialne i prawne wycenia si~ wedlug cen nabycia pomniejszone 
o odpisy amortyzacyjne: do bilansu skladniki te wycenia si~ wedtug wartosci netto, czyli 
po odliczeniu dotyehczasowego umorzcnia. Srodki trwale w budowie Vvycenia si y w 
Vvysokosci og61u koszt6w pozostajqcych w bezposrednim zwiqzku z ieh nabyciem lub 
wytworzenicm. W razie nabycia w drodze darowizny lub winny nicodplatny spos6b wartosc 
poczqtkowq srodka trwatego lub wartosci niematcrialnej i prawncj stanowi cena sprzedazy 

takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo 
umowa 0 nieodplatnym przekazaniu okreslq ly wartosc w nizszej wysokosci. Za ceny 
rynkowq uwaza si y ccny stoso\vanq \V dancj mleJseowosei w obrocic skladnikami tego 



jubileuszowych i odpraw 

Sochocinie 

na 

srodki 

ich stanu technicznego i stopnia 

nominalnej. 

wiasne, 

lub pasywa wycenia sit; w 

Pozostak 

niz rok, lecz 0 

dochodowym od 

niematerialne i o 

IW 

dluzszym 

o podatku 

przYJ~cJa 

do uzytkowania. 

\vartosci okreslonej w 

5'1 metod'1 liniowq. 

pO mlesHlcu 

Publicznej w 

na zabezpieczenie przez 

od os6b prawnych, 

ze zwolnienia od podatku na art. 17 o podatku dochodowym 

nie tworzy aktyw6w i rezerw z tytulu podatku 

Gmmnej Bibliotece Publicznej w 

natomiast rachunek 

koniec roku konta 

i z kontem 

przychody i 

ne) Sq zamykane w 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

"Rozliczenie vvyniku finansowego". 

z a11. 29 ust. 3 ustavl'J' 0 

bye przeznaczony vvylq.cznie 

ewidencjonowane Sq w ukfadzie 

jest w wariancie 

w ukiadzie rodzajowym" Sq 

, konta zespolu 7 (sprzedazy, 

finansowe, straty i zyski 

860 "Wynik finansowy". Pod datq 

sit; na konto 820 

ksi~guje si~ zysk, kt6ry 

dzialalnosci kulturalnej moze 

802) z przeznaczeniem na 

w 2019 roku. 

pokrycie start instytucj i. 

B. Dodatkowe informacje i objasnienia 
1. Zakres zmian i amortyzacja srodk6w 

wedlug 

• 3542,71 0,00 

~\mortyzaeja Slall 
za 2019 rok 2019 r. tlcllo 

0.00 3542.7l 0,00 0,00 

0,00 3542,71 0,00 

W Gminnej 

wartoSciowej 

jest 

biblioteczne. bez wzglt;du na 

zbiorczej. 

jednorazowo w petnej 

na stanowisku 

natomiast 



. Wartose w2019 

zwi~kszenia wartosci w okresie 

nowosci wydawnicze za II 720,52 zl., oraz nieodplatnie od 

ksiqzkowe za 3 418,50 zl. Zrnniej zbioru to 

ksiqzkowe, kt6re nadajq silY do dalszego i kt6re zostaly na 
rnak ulatur<;. 

19 roku nie zakupiono 	 wartosci okreslonej w ustawie 

o LJUUi:!lll. 	 arnortyzO\vac stopniowo. 

W Grninnej Bibliotece w Sochocinie ma wartosci niematerialnych i prawnych, 

kt6re arnortyzowane stopniowo: jednostka biblioteczny 

o warto.sci 2 460,00 kt6ry zaksi~gowano hA7t,\M 

do uZY1kowania. 

2. Aktualna 	 srodk6w trwa!ych, w tym d6br kultury - nie 

3. 	 trakcie roku odpis6w aktualizujqcych wartose 

odr~bnie dla aktyw6w 

4. Wartose grunt6w 

5. Wartose nieamortyzowanych lub trwalych, 
uzywanych na podstawie um6w najrnu, innych urnow, w urnow 
leasingu -- nie 

6. Liczba oraz 	 posiadanych papierow wartosciowych lub praw, w swiadectw 

dluznych wartosciowych. warrantow i opcji ze 

7.0dpisy wartose 	 zagrozonych) dotyczy. 

8. Dane 0 wlasnosci kapitaiu oraz I nominalnej 
subskrybowanych akcji. w tym uprzywilejowanych - nie dotyczy. 

9. ~tan na roku obrotowego. . oraz wykorzystanie oraz stan koncowy 
kapitai6\v rezerwowych, 0 jednostka nie zmian w 



19. W 
vltycelliane 

gdy 
wartosci 

B.O. Zmniejszenie Zwi~kszenie 

104,08 0,000.00 104,08 

funduszy 

189,3 1 0.00 7 146 

10. lednostka w 2019 utworzyia rezerwowy z zysku z 
poprzedniego z ,,",'''7-'>7n na pokrycie w latach nastypnych. 

~ meII. Propozycje co pokrycia za rok 

12. 
przewidywanym umowq. 

dlugoterminowych wed tug pozostalym do dnia 
splaty ~ 

13. Kwota zobowiqzan w jednostka kwalifikuje umowy zgodnie 
z podatkowymi operacyjny), a przepis6w 0 rachunkowosci bylby 
to finansowy lub zwrotny z podziarem na kwot~ zobowiqzan z tytulu 

lub leasingu zwrotnego ~ 

14. Lqcznct na 
charakteru i formy nie dotyczy. 

jednostki ze 

15. kwot~ zobowi(:jzan 
gwarancji i pon;czen, wekslowych. nievvykazanych w bilansie, ze wskazaniem 
zobowiqzan na majqtku oraz i fOlmy tych zabezpieczen 

dotyezy. 

w tym przez 

16. . i czynnych i biernych 
czynnych mie;dzyokresowych 
otrzvmanvch finansowvch skladnik6w 

" J 

mi~dzyokresov\lych w tym 
rMnice; 

zapiaty 

17. przypadku lub pasywow wykazywany w wiycej 
pozycji Jego tymi pozycjami; dotyezy to w szczeg61nosci 
podzialu i zobowiqzan na CZt;SC i krotkoterminowq dotyczy. 

18. otrzymanych jednostkt; I I nieVvykazanych 
w 

niebt;dqce instrumentami finansowymi 

20. pieniyzne 

i usrug. 

na rachunku 
podatnikiem V AT zwolnionym 

Gminna 

113 ust. 1 



przez akcjonariuszy w prostej akcyjnej w zamian za 
kt6rych przedmiorem prawo nicLbywalne lub oraev lub 

22. 	 i wyjasnienie odpisow aktualizujqcych srodki trwale - nie dotyczy. 

odpisowaktualizujqcych zapasow nie dotyczy. 

Informacje 	 0 przychodach. kosztach i wynikach zaniechanej w roku 
lub przewidzianej do w roku nastypnym nie dotyczy. 

25. r6tnicy pomiydzy podstawq opodatkowania dochodowym a 
wynikiem tinansowym stratq) nie 

Koszt srodk6w trwalych w budowie. \v kursowe. 
powiykszyiy wytworzenia srodk6w trwalych w w roku obrotO\vym 
- nie dotyczy. 

27. Odsetki oraz r6tnice kt6re nabycia lub 
wytworzenia w roku obrotowym 

28. W ostatnim roku i planowane na rok naklady na niefinansowe aktywa 
trwale; nalezy i planowane naUady na ochrony srodowiska 

poszczegolnych przychod6w lub o 	 wartosci 

a podmiotowa - 175 z1. 

na zakup - 4 000.00 

- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 136,19 

darowizna na nowosci czytelniczych 1 000,00 z1. 

ze <"VUI,ALY zubytkowanych ksiqzek na makulatury 770.00 z1.. 

przychody ne w tym otrzymane w 503920 

incydentalnym 	 z 

cZy1elni w wysokosci oraz koszty z 
automatyzacjq biblioteki w wysokosci 4338.35 R6wniez w 19 roku wyplacono 

na emerytury odpraw~ i nagrod~ jubileuszowq w 



Informacje 0 zwi(jZanych z badawczymi i pracami rozwojovvymi, ktore 

me z art. ust. 2 do niematerialnych i prawnych 

me 

31. Wartost przekazanej z na 
wykonywanie te zadan w wart. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
19 lipca 19 r. 0 przeciwdziaJaniu mamowaniu zywnosci, lub oplaty za 
zywnosci 0 mowa wart. 5 

32. Informacja 0 kwocie z tytulu 
podlegle ministrowi do spraw publicznych 

w z planu dochodow budzetowych dotyczy. 

33. 1nne niz wymienione powyzej, moglyby w spos6b 

na 	ocent; sytuacj i majqlkowej i oraz finansowy w 2018 roku 
otrzymaia darowiznt; w wysokosci 7 000,00 ktora zostala na 

. .
pomJeszczema 	 byto w 19 roku. 

C. Informacje 0: 

1. Zatrudnienie stanu na 31.1 19 r. 

GBP 1 etat 

- Mlodszy bibl 

- Gf6vmy ksi~gowy 1;4 ctatu. 

2. 	wynagroazenJacn, z z wyplaconych lub osobom 

wchodzqcym w sklad organ6w zarzqdzajqcych i nadzorujqcych handlmvych me 
dotyczy. 

3. Kwotach zaliczek. i s\viadczen 0 udzielonych 
osobom wchodz(fcym nadzoruj(fcych i administruj(fcych 
jednostki. ze wskazaniem warunk6w. 
oraz wszelkich umorzonych. a takZe 

w imieniu tytutem wszelkiego rodzajll. ze wskazaniem 
og61em dla z tych dotyczy. 

4. 	 Wynagrodzeniu firmy alldytorskiej. wyplaconym lub za rok obrotowy 
me 

5. 	 Informacje 0 przychodach i z tyturu bi~d6w popdnionych w ubiegrych 
w roku obrotowym na kapital (fundusz) wlasny z podaniem ich kwot i rodzaju 

-me 

6. Informacje 0 istotnych 	 jakie po dniu bilansowym. a 
nieuwzgl~dnionych w sprawozdaniu finansowym oraz 0 wplywie na majqtkowq. 

oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy. 



7. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowosci, 

w tym metod wyceny, jezeIi wywieraj<} one istotny wplyw na sytuacjy maj<}tkowq, finansowit 
i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowanq zmianami kwoty wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, Oraz przedstawienie zmiany sposobu 
sporzqdzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy. 

8. Infonnacje liczbowe, wraz z wyjasnieniem, zapewmaHce por6wnywalnosc danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy 
- nie dotyczy. 

9. Informacje 0 wsp61nych przedsiywziyciach, kt6re nie podlegajq konsolidacji - nie dotyczy. 

10. Infonnacje 0 transakcjach z jednostkami powiitzanymi - nie dotyczy. 

11. Wykaz spolek (nazwa, siedziba), w kt6rych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale 

lub 20% w ogolnej liczbie glosow w organie stanowiitcym spolki; wykaz ten powinien 
zawierac takZe infonnacje 0 procencie posiadanego zaangatowania w kapitale oraz 0 kwocie 
kapitalu wlasnego i zysku lub stracie netto tych sp61ek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy. 

12. Jeteli jednostka nie sporz<}dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystajqc 
ze zwolnienia lub wyl<}czen - nie dotyczy. 

13. W przypadku sprawozdania finansowego sporzqdzonego za okres, w ci<}gu kt6rego 
nastqpilo polqczenie - nie dotyczy. 

14. Inne informacje nit wymienione powytej, jeteli moglyby w istotny spos6b wplynqc 
na oceny sytuacji majqtkowej i tinansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy. 

GLOVIN" ~\SIEiGOWY 

~i1'OI"C~ 
mgr cwo Now/c, 



- -

Gminna Biblioteka Publiczna 

ul. Guzikarzy 8A 

09-110 Sochocin 


NIP: 567-147-21-083 REGON 130879661 


nazwa przedsi~biorstwa 


Rachunek zysk6w i strat 
za 2019 rok 


(z wylCjczeniem bank6w I ubezpieczycieli) 


wariant porownawczy 


Sumy za okresTrese 
bie:z~cy (sprawozdawczy)poprzedni 

175900,00 

- od jednostek powiCjzanych 

152234,00A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym: 

175900,00152234,00I. Przychody netto ze sprzedazy produktow 

II . Zmiana slanu produktow (zwi~kszenie - wartosc dodalnia . zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne polrzeby jednostki 

IV. Przychody net:o ze sprzedazy towar6w i malerialow 

155534,95 193363,30B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 

0,000,00 I. Amortyzacja 

0,00 0,00II . Zuzycie materialow i energii 

1 680,00 1 450,00 III . Uslugi obce 

1 614,00 1 387,00 


- podalek akcyzowy 


IV. Podatki i oplaty, w tym 

0,00 0,00 

114695,80 114617,16V. Wynagrodzenia 

19945,13 19298,92VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 

3272,213329,30 VII. Pozos tale koszty rodzajowe 

14500,72 53 108,01 VIII. Wartosc sprzedanych lowar6w i material6w 

-3300,95 -17 463,30 C. Zysk (strata) ze sprzedaiy (A - B) 

10100,00 10809,20D. Pozostale przychody I)peracyjne 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

2500,00 4000,00II. Dotacje 

7600,00 6809,20III. Inne przychody operacyjne 

0,00 0,00E. Pozostale kOszty operacyjne 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

II. Aktualizacja wartosci aktyw6w nlefinansowych 

III. Inne koszty operacyjne 

6799,05 -6654,10F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) 

75,78 136,19G. Przychody finansowe 

I. 	Dywidendy i udzialy w zyskach. w tym: 


- dla jednostek powiCjzanych 


II. Odsetki. w Iym: 75,78 136,19 

- od jednostek powiC\zanych 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 

IV. Aktualizacja wartos ci inwestycji 


V Inne 


H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

I. Odsetki , w tym 


- dla jednostek powi'lzanych 


II. Strata ze zbycia inwestycji 

III. Aktualizacja wartosci inwestycji 

IV. lnne 

I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H) 6874,83 -6517,91 

J. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 

II . Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brutto (I ·t/- J) 6874,83 -6517,91 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostale obowi'lzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 

N. Zysk (strata) netto (K .. L - M) 6874,83 -6 517,91 
- . -	 - 

y
Gt 

Sporzqdzil Ewa Nowicka 


