
ZARZi\DZENIE NR 8/2020 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 13 (utego 2020 r. 
w sprawie prZYJ~cla sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury 
w Sochocinie za 2019 rok 

Na podstawie alt. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 tinansach 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. Dz. U. z 2020 r. 

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

o rachunkowosci (t. j . Oz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) zarzC)dza si~, co nastypuje: 

§ 1. Przyjmuje siy roczne sprawozdanie finansowe obejmuj,,!-ce sporz"!-dzony bilans wraz 
z informacjq dodatkowC) do bilansu oraz rachunek zysk6w i strat Gminnego Osrodka Kultury 

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

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi z dniem podpisania. 

S porzq.dzil: 

Data: J~ W. 9J:lU) 

Podois: erfo~ck 

SprawdzH pod 
wzgl~dem 

Sprawdzil pod 
wzgl~dem 

formal no  orawnym: 
Data: r ~~~, 



Osrodek Kultury w Sochocinie BILANS 
8A 09-110 Sochocin (z wylqczeniem bankow I ubezpleczyciell) 

. ._.- ""'f""' ....... ,-""1-"'_ ........ , ...... -_............... .- -"'" '''''''' ,"""" ..
stan na. konlec okresu I stan na konl€C okresu 

AKTYWA biez'lcego --- PASYWA ---

b,ez~eego 

~Ve'LV' '«>I' (sprawozdawczego) eve'~'__ -": (sprawozdawczego) 

A. KAPITAt (FUNDUSlj WtASNY 
A. AKTYWA TRWAtE (I+II+III+IV+V) 130809,36 123251,71 (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IXI 18567,41 14219,36 

I. Wartoscl niematerialne i prawne (1 do 4) 0.00 0,00 I Kapilal (fundusz) podslawowy 28391,02 28391.02 

1 Koszty zakonczonych prae rozwoJowych II. Nalezne wplaty na kapllal ( wlelkosc ujemna) 

2 Warlosc f"my III Udzlaly (akcje) wlasne (wielkosc u]Omna) 

3 Inne wartosci mematenalne ! prawne IV Kapilal (fundusz) zapasowy 

4 2allczk! na wartosc! niemateralne I prawne V Kapilal (fundusz) z aktualizaqi wyeeny 

II. Rzeczowe aktywa Irwa'e (1 do 3) 130809,36 123251,71 VI Pozoslale kapllaly (fundusze) rezerwowe 

1 Srodki Irwale (a - e) 130809.36 123251,71 VII Zysk (slrala) Z lal ubieglych .7298,42 -9823,61 

a) grunly (W iym prawo uzytkowanla gruntu) VIII Zysk (stratal netla -_.. ·2525,19 -4348,05 

b) budynkl, lokale I oblekfy Ifllynlerll l'ldowej i wodnej 130809,01 123251.71 Odpisy z zyskll netto w roku obrolowego 

c) urz<}dzeni3 techniczne \ maszyny 0,35 0.00 (wlelkosc ujemlla) 

d) srodkl transp0l1u 

e) inne srodkl Irwale 

2 Srodki t,wale w budowle 

3 Zaliczkl na srodkl trwale w budow,e 

III. NaleinoSci d'ugolerminowe (1 do 2) 0.00 0.00 

1 Od Jednoslek powlqzanych 

2 Od pozoslalych Jednostck 

IV. Inweslycje dlugolerminowe (1 do 4) 0.00 0.00 

1 Nieruchomosci 

2 -""arlosci memale""lne , prawne 

3 Dlugolerm,nowe aklywa finallsowe (3 . b) 0.00 0.00 

a) W iednoslkach 0,00 0.00 

udzlaly lub akCje 

. Inne papiery W31105Clowe 

udzieione pozyczkl 

- IIllle dlugotrw31e aklywa f,11311S0We 

b) w pozostalych jednOSlkach 0,00 0.00 

- udzialy lub akCje 

Inl1e paplery wartosclowe 

udzielone potyczkl 

- Inne dlugotrwate aklywa IInansowe 

4 Inne inwestyCj€ d!ugolermlnowe 

V. D!ugoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe (1 do 2) 0.00 0,00 

1 Aktywa z tytulu , podatku 08 0 

I 2. !nne rozl1czenl3 mi~dzyokresowe 



lB. Kt:Lt:KY'/ NA LUt>U' "~.. ,, , 

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) 5897,53 5925,80 (1+II+l1l+IV) 11 8139,48 114958,15 

1. Zapasy (1 do 5) 0,00 0 ,00 1. Rezerwy na zobowi'lzania (1 do 3) 0,00 0,00 

1 Malenaiy 1 Rezerwa z tytulu odroczonego podalku dochodowego 

2 P61produkly i produkty w loku 2 Rezerwa na swiadezenla emetytalne i podobne 0,00 0,00 

3 Produkly golowe - dlugolerminowa 

4 Towary - krotkolermlnowa 

5 Zaliezk, na doslawy 3 Pozoslale rezerwy 0,00 0,00 

II. Naleznosei ~r6lkoterminowe (1 do 2) 1179,53 1 179,53 - dlugotermlnowe 

1 Naleznosci od jednoslek powl'lzanych (a - b) 0,00 0,00 - kr6lkotermlnowe 

a) z Iylulu doslaw i uslug 0 okres,e splaly 0,00 0,00 II. Zobowl'!zania dlugoterminowe (1 do 2) 0,00 0,00 

· do 12 mies,~cy 1 Wobee jednoslek powl'lzanych 

· powyzej 12 mlesi~cy 2 Wobee pozoslalych )ednoslek (a - d) 0,00 0,00 

b) inne 0 ,00 a) kredyly i pozyczk, 

2 Naleznosci od pozoslaiyeh )ednoslek (a - d) 1 179,53 1179,53 b) z Iylulu emlsjl dluznych papler6w wartoselowyeh 

a) z Iylulu doslaw i uslug 0 okres,e splaly : 0,00 0,00 c) tnne ZObowI9zania flnansowe 

· do 12 mlesl~ey d) inne 

, · powyzej 12 mlesl~ey 111. Zobowi'lzania kr6tkoterminowe (1 do 3) 20,47 166,44

I, b) z Iylulu podalk6w, dolaCji , eel, ubezpieczen spoleeznyeh I 
zdrowotnych oraz Innych sWladczeri 1 W obee jednOSlek powl'lzanyeh (a· b) 

0,00 0,00 

c) Inne 11 79,53 1 179,53 a) z Iylulu doslaw i uslug, 0 okresie wymagalnosel 0,00 0,00 

d) doehodzone na drodze s'ldowej . do 12 mlesl~ey 

111. Inwestyeje kr6tkolerminowe (1 do 2) 4718,00 4 746,27 - powyzej 12 mlesl~ey 

1 Kr61kolermlnowe aklywa I,nansowe (a . c) 4718,00 4746,27 b) Inne 

a) W jednoslkaeh powi'lzanyeh 0,00 0,00 2 Wobee pozoslaiyeh jednoslek (a - I) 20,4 7 166,44 

· udzialy lub akeje a) kredyly i pozyezki 

- Inne paplery wartosclowe b) z Iylulu em,sjl dluznyeh papler6w wartosc lowych 

· udzielone pozyczkl c) Inne ZObowl~zanla flnansowe 

· Inne krotkotermlnowe aktywa finansowe d) z Iylulu doslaw I uslug , 0 okresle wymagalnosel 0,00 0.00 

b) W pozostalych jednoslkach 0,00 0,00 - do 12 mies,~cy 

· udzialy lub ake)e - powyzej 12 mlesl~ey 

- Inne paplery wartosclowe e) zaliczkl olrzymane na doslawy 

· udzielone pozyczkl I) zobowl~zanla wekslowe 

- Inne krotkolerminowe aktywa finansowe g) z Iylulu podalkow, eel, ubezp,eczeri I innych sWladezen 

C) srodkl pienl~zne I Inne aklywa pienl<izne 471 8,00 4 746,27 h) z Iylulu wynagrodzen 

_srodkl pjenl~zne w kasle i na rachunkach 4718,00 4 746.27 I) inne 20,47 166.44 

- Inne srodkl pienl~ine 3 Fundusze speCjalne 

· Inne aktywa pienl~zne IV. Rozliczenia mi/Cdzyok resowe (1 do 2) 11811 9,01 114791,71 

2 Inne Inwestycje krotkolermlnowe 1. Ujernna wart os': lirmy 

IV. Krotkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe 2. Inne rozhczenla miEidzyokresowe 118 t 19,01 114791,71 

- d~ugolermlOowe 118119,01 114791,71 

- krotkotermmowe 

AKTYWA RAZEM 136706,89 129177,51 I , .. , Pf!..SYWA RAZEM 136 706,89 129177,5 1 

- ........... " ........ \1' _ I .: .. .~ ,.. • 1 .1 1 ~ 



Informacja dodatkowa do sprawozdania flnansowego Samorz:}dowej Instytucji Kultury 

- Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie 

A. Wprowadzenie do sprawozdania flnansowego 

Gminny Osrodek z siedzib1f przy ul. 8A jest 
instytucj1f kultury osobowosc prawnq. NIP 5671471166 REGON 000936575. 

PodstawO\vym celem statutowym w rozumieniu ustavvy 0 organizowaniu i prowadzeniu 
dziala!nosci ku!turalnej pozyskiwanie i przygotowanie spolecznosd Sochocin 
do aktywnego uczestnictwa w ku!turze oraz wsp6hworzenie. Podstawowy 
dzialalnosci wedlug PKD 9004Z Dzialalnosc Obiekt6\~ Kulturalnych. 

Instytucja finansow1f obejmujq.cq: 

- bilans jednostkL 

- rachunek zysk6w i strat, 

- informacj~ dodatkow1f. 

Sprawozdanie zostalo za okres od 01.01.2019 do 31.1 19 r. zalozeniu 

Gminny Osrodek Kultury jest wplsany do rejestru instytucji kultury 
Organizatora - Gminy Sochocin pod nr 4 oraz posiada wtasny statut nadany Uchwalq 
nr XXII/I 88/201 8 Rady Sochocin z 31 marca 2017 roku. 

Osrodkiem Kultury Dyrektor. kt6ry kieruje jego dzialalnosciq 
i reprezentuje QO na 

Zasady (polityka) raChunkOWOSCl przy 

na dzien 31.1 19 r. z ustawq. 0 rachunkowosci z dnia 29 1994 r. 

z zm. ksiygowe Sq prowadzone na podstawie do\vod6w ksiygowych: 

w ksi~gach rachunkowych ujmuj1f . w porzqdku chronologicznym i 


Srodki trwale, niematerialne i prawne si~ wedlug cen 

o odpisy do bilansu skladniki te wycenia wedlug wartosci netto, 

po odliczeniu dotychczasowego Srodki w budowie sle w 

\vysokosci w bezposrednim zwiqzku z ich nabyciem lub 

wytworzeniem. W razie nabycia w darowizny Jub winny nieodplatny spos6b wartosc 

poczqtkoWq srodka trwatego lub niematerialnej i prawnej stano wi cena 

takiego lub podobnego z dnia ze umowa darowizny albo 

umowa 0 nieodplatnym przekazaniu okrdlq ty wartosc w vvysokosci. Za 

rynkowq. uwaza stosowanq w danej miejscowosci w obrode skladnikami tego 

samego rodzaju z uwzglydnieniem ich stanu i stopnia 

srodki pieniyzne oraz pozostate lub wycenia w wartosci nominalnej. 


http:obejmujq.cq


Srodki 

Jednostka 

od 

i strat 

w 

w wananCle 

rodzajO\vym" Sqkonta zespolu 

7 

koszty operacyjne. przychody 

srodki oraz i prawne 0 uzytkowania 

o wartosci wartosci okreslonej w ustawie 0 

dochodowym od os6b prawnych podlegajq jednorazowej amortyzacji w momencie przyj~cia 

do 

wartosci okreslonej w ustawie 0 podatku dochodowym 

metodq liniowq. Odpisy amortyzacyjne dokonywane 

po oddania skladnika do uzytkowania. 

W Gminnym Osrodku 

vvyptaty 

na 

jubileuszO\vych i odpraw 

rezerw na swiadczenia 

finansowym 

obrotovvym. 

na 

i rezerw z tytulu podatku odroczonego os6b prawnych, 

od podatku na podstawie art. 17 ustawy 0 podatku dochodowym 

Koszty w Gminnym Osrodku Kultury w 

rodzajovvvm, natomiast rachunek zvsk6w. . . 
por6wnawczym. koniec roku 

zamykane w i z kontem 860 "Wynik 

przychody i 
nadz\'vyczajne) Sq zamykane w korespondencji z kontem 860 finansovvy". Pod datq 

v.~niku finansowego"". 

vvynik finansO\vy przeksit.(gowuje sit.( na 820 

stronie Wn konta 

zgodnie z art. 29 Ust. 3 ustawy 0 organizowaniu i prowadzeniu 

bye na fundusz rezerwowy(konto 

pokrycie start instytucj i. 

ksit.(guje sit.( zysk. kt6ry 

kulturalnej moze 

z na 

1. 

B. Dodatkowe informacje i objasnienia 
zmian i srodk6w trwalych w 19 roku 

3. 

Srodki trwalc wedlug 
rodzajow 

Zmnicjsl:enia Zwi;:ks,(enia Dot}chczasow(' -\mortyzacja Stan na konier 
w 2019 rokll w 2019 rokll umorzenia za 2019 rok 

0.00 171 482.86 I 7 

0.00 000,00 

9 0,00 

0.00 

~ -- ----" """' ........ - --.......... 0,00 i ........~~~"""""""""! _.IIl_ ...... ....., ...... ,,,,...... I ............ I ,_ ...... I ._....., _ ......... , f.l. I 

2019 roku zakupiono srodka wartosci okreslonej w ustawie 

o podatku dochodowym osob prawnych. ktore nalezaloby stopniowo. 



5 

Wartosc 

aktyw6w 

Wartosc niearnortyzowanych lub nieumarzanych 

leasingu me 

rnoze bye 

na strat 

w nie rna "151M"".. niernaterialnych i prawnych, 

do obslugi 

wartoscl 2. 21 LXlJ zL ktorv zakSle;:!Owano bezoosredmo 

W Orninnyrn Osrodku 

arnortyzowane 

- placowej 0 w 

w uZ)1kowania. 

2. 	 rynkowa srodk6w trwalych, w tyrn kultury - me 

\~i obrotowego odpisow aktualizujqcych 

Wartosc gruntow uzy1kowanych wieczyscie - nie 

odn;bnie aktywow niefinansowych 

oraz dlugoterminowych aktywow 

3. 

jednostk~ srodk6w trwalych. 

umow. w tyrn z tytulu 

6. 	 Liczba oraz wartosc wartosclOwvcn. w 

oraz dluznych papierow - nie 

7. Odpisy aktualizujqce wartose naleznosci (stan zagrozonych) dotyczy. 

8. Dane 0 strukturze wlasnosci kapitalu podstawowego. oraz i wartosci 

uprzywilejowanych nie dotyczy. 

9. Stan na roku oraz stan koncowy 

kapital6w zapasowych i w 

Zmniejszenie 

10. w 2019 roku tworzyla tunduszu rezerwowego, 

tylko z zysku netto za poprzedni rok obrotow)t z 

11. 
12. 

co do lJuuUaJ lub pokrycia straty za rok obrotowy nie dotyczy. 

o pozostatym 

bilansowego, przewidywanyrn umowq. 

13. Kwota zobowiqzan w sytuacj i gdy hvalifikuje 

14. 

15. 

16. 
wykonanej 

podatko\vyrni (leasing operacyjny), a wedlug 

lub z\vrotny z podzialem na kwot~ zobowiqzan z tytulu 

nie dotvczv. 
" if 

na jednostki ze 
zabezpieczen dotyczy. 

warunkowych, w tyrn r6wniez 

takze wekslowych. niew)'kazanych w bilansie, ze wskazaniem 

na jednostki oraz charakteru i tych 

I czynnych 

Organizatora i 
rozliczen rni~dzyokresO\vych dotyczy 

budynku 



GOK; do przychodow kwoty S"l rozliczane 
sukcesywnie w korespondencji z pozostalymi przychodami operacyjnymi rownolegte do 
dokonywanych odpisow amortyzacyjnych. 

17. W przypadku gdy skladnik aktywow i wykazywany w wi~cej 
pozycji powi"tzanie mi~dzy tymi pozycjami; dotyczy to w szczegolnosci 
podzialu zobowi"tzan na dlugoterminow"t i krotkoterminowq - nie 

18. kwota jednostk~ 

w bilansie - nie 
19. W przypadku gdy skladniki aktywow nieb~d'fce instrumentami finansowymi Sq 

vvyceniane wedlug wartoSci godziwej nie 
20. Srodki pieni~zne zgromadzone na rachunku V AT - dotyczy. Gminny Osrodek Kultury 

w Sochocinie jest podatnikiem VAT zwolnionym z artykutem 113 ust. 1 ustawy 0 

podatku od towarow i uSfug. 
21. Liczba akcji obejmowanych akcjonariuszy w prostej spoke akcyjnej w zamlan za 

wklady niepieni~zne, ktorych przedmiotem prawo tub swiadczenie pracy 
Iub nie 
Inne informacje - stan naleznosci 1 179.53 zl., dotyczy wartosci nadplaty za 

elektrycznej i paliwa nierozliczone na dzien bilansovvy. 
. Wysokosc i \vyjasnienie przyczyn odpisow aktualIzujqcych srodki trwale dotyczy. 

Wysokosc odpisow aktualizujqcych - nie dotyczy . 
. Infonnacje 0 przychodach. kosztach i dzialalnosci zaniechanej w roku 
obrotO\vym lub przewidzianej do zaniechania w roku 

r6znicy pomi~dzy podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym a 
wynikiem finansowym stratq) brutto

srodkow trwalych w w tym odsetki i kursowe. ktore 
powi~kszyly kosz! wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 

me 

28.0dsetki oraz kt6re powi~kszyly towarow lub koszt 
produkt6w w roku obrotowym - nie dotyczy. 

29. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast~pny rok naklady na niefinansowe aktywa 
trwaie; odrybnie nalez:y i planowane naklady na ochron~ srodowiska 
- nie dotyczy. 

30. Kwota i charakter przychodow lub kosztow 0 nadzwyczajnej wartosci 
Jub ktore wystqpily incydentalnie: 

- dotacja podmiotowa - 400 000,00 

odsetki od srodkow na rachunku bankowym - 280,86 

- daro\Vizny na Dni Sochocina 19 100.00 zL 

- darowizny na organizacj~ I edycji festiwalu Southern Rock nad Wkrq.- 8 200,00 ., 



pozostale 	 1 775.00 

Koszty poniesione 	w 2019 roku w rachunku I strat W' 

poniesione incydentalnie to \vyplata dw6ch jubileuszoVvych Vv 
Vvysokosci 9979.00 zgodnie Z obowiqzujqcymi przepisami. vvydatki zwiqzane z 
organizacjq I edycji Southern Rock nad w vvysokoSci 30407,36 oraz 
montaz za 4 z1. W 19 pomeSlOno koszty 

pracownik6w - to dtugotrwafq. absencjq. 
chorobowq Dyrektora 

badawczymi i pracami rozwojowymi, kt6re 
ust. 2 wartosci 

Wartosc zywnosci przekazanej organizacjom pozarz'ldoVvym. z przeznaczeniem na 
wykonywanie w okrdlonym wart. 2 pkt. 2 z 
dnia 19 lipca 0 przeciwdziaianiu marnowaniu zywnosci. lub kwoty za 
marnowanie zYVvl10sci 0 mowa wart. 5 usta\vy dotyczy. 

33. 	 a 0 kwocie naleznosci z tJtulu podatkow realizowanych 
podatkowe podJegle rninistrowi wlasciwemu do spraw finans6w publicznych 
Vvykazywanych w sprawozdaniu z Vvykonania dochod6w budzetowych nie 

34. 	 informacje nit vvymienione powyzej. mogiyby w 
na oraz wynik finansowy 

Informacje 0: 
1. 	 stanu na 31.1 19 r.: 

- Dyrektor GOK 	 1 etat, 

- instruktor 1 etat 

- starszy wozny

_. 1 eta!. 

",,:>nAuru - \I; etatu. 

- 4 instruktor6w do sekcji dzialajqcych w GOK 4 * II, etatu 

2. W:ynagrodzeniach. z lub osobom 
wchodzqcym w sklad organow spolek handlowych nie 
dotyczy. 

3. Kwotach zal kredyt6w. 0 podobnym charakterze udzielonych 
osobom wchodzqcym w organow zarzqdzajqcych. nadzorujqcych i administrujqcych 

ze wskazaniem ich glownych warunkow. Vvysokosci oprocentowania 
oraz wszelkich kwot splaconych. odpisanych lub urnorzonych. a zobowiqzan 



zaciGJ-gniytych w ich imieniu tytukm gwarancji i poryczen wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 
kwoty og61em dla kazdego z tych organ6w - nie dotyczy. 

4. Wynagrodzeniu finny audytorskiej, wyplaconym lub naleznym za rok obrotowy 
- nie dotyczy. 

5. Inforrnacje 0 przychodach i kosztach z tytulu blyd6w pope1nionych w latach ubieglych 
odnoszonych w roku obrotowym na kapital (fundusz) wlasny z podaniem ich kwot i rodzaju 
- nie dotyczy 

6. Informacje 0 istotnych zdarzeniach, jakie nastqpily po dniu bilansowym, a 
nieuwzglydnionych w sprawozdaniu tinansowym oraz 0 ich wplywie na sytuacjy majqtkowq, 
finansowq oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy. 

7. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowosci , 
w tym metod wyceny, jezeli wywierajq one istotny wplyw na sytuacjy majqtkowq, finansowq 
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 w),jasnieniem. zapewmajqce por6wnywalnosc danych 
sprawozdania finansowego za rok poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy 
- nie dotyczy. 

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

10. Informacje 0 transakcjach zjednostkami powiqzanymi - nie dotyczy. 

11. Wykaz sp6lek (nazwa, siedziba). w kt6rych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale 
lub 20% w og61nej liczbie glos6w w organie stanowiqcym sp61ki: wykaz ten powinien 
zawierac takZe informacje 0 procencie posiadanego zaangazowania w kapitale oraz 0 kwocie 
kapitalu wlasnego i zysku lub stracie netto tych sp6lek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy. 

12. lezeli jednostka nie sporzqdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. korzystajqc 
ze zwolnienia Iub wylqczen - nie dotyczy. 

13 . W przypadku sprawozdania finansowego sporzqdzonego za okres, w ciqgu kt6rego 
nastqpilo polqczenie - nie dotyczy. 

14. Inne informacje niz wymienione powyzej. jezeli moglyby w istotny spos6b wplynqc 
na oceny sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik tinansowy jednostki - nie dotyczy. 

y 

/ 



Gminny Osrodek Kultury 
ul. Guzikarzy 8A Rachunek zyskow i strat 
09-110 Sochocin za 2019 rok 

NIP: 567·14·71·166 REGON 000936575 (z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) 
nazwa przedsi~blorstwa wariant por6wnawczy 

Trese 

A. Przychody netto ze sprzedazy i zr6wnane z nimi, w tym: 

- od jednostek powiqzanyc:h 

I. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w 

Sumy za okres 

poprzedni biezqcy (sprawozdawczy) 

417218,58 429775,00 

417218.58 429775,00 

II. Zmiana stanu produkt6w (zwi~kszenie - wartosc dodatnia. zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 

IV Przychody netto ze sprzedazy towar6w i material6w 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 423290,15 437731,21 

I. Amortyzacja 8520,91 7557,65 

II. Zuzycie material6w i energii 20546,72 30264,39 

III. Uslugi obce 31 910,00 52425,00 

IV. Podatki i oplaty, w tym : 6428,20 10242,90 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V Wynagrodzenia 227 118,42 200927,59 

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 46060,84 37320,58 

VII . Pozostale koszty rodzajowe 7644,02 6342,68 

VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 75061 ,04 92650,42 

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A • 8) ·6071,57 ·7956,21 

D. Pozostale przychody operacyjne 3 327,30 3327,30 

I. Zysk ze zbycia nlefinansowych aktyw6w trwatych 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 3327,30 3327,30 

E. Pozostale koszty operacyjne 0,00 0,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

II. Aktualizacja wartoSci aktyw6w niefinansowych 

III. Inne koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+O·E) ·2744,27 -4628,91 

G. Przychody finansowe 219,08 280,86 

I. Dywidendy i udzialy w zyskach , w tym: 

- dla jednostek powiqzanych 

II. Odsetki , w tym : 219,08 280 .86 

- od jednostek powiqzanych 

III. Zysk ze zbycia Inwestycji 

IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 

V.lnne 

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

I. Odsetki. w tym : 

- dla jednostek powiqzanych 

II . Strata ze zbycia inwestycji 

III. Aktualizacja wartosci inwestycji 

IV.lnne 

I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G • H) ·2525,19 -4348,05 

J. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J.I • J.It) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 

II . Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brutto (I fl· J) -2525,19 -4348,05 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostale obowiC\zkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 

N. Zysk (strata) netto (K • L - M) -2525,19 -4348,05 
- - - -

.J 

Sporzqdzil Ewa Nowicka 


