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Stan na koniec okresu Stan na koniec okresu 
AKTYWA poprzedniego bie~cego PASYWA poprzedniego bie~cego

(sprawoz awczego) (mrawo awczego) 

A. AKTYWA TRWALE (1+1I+1II+IV+V) 51545,57 43851.97 A. KAPITAL (FlINDUSZ) WLASNY 
56086,10 49078,14(l+I1+III+IV+V+Vl+VII+VIII+IXl 

I. Wartosci niematerialne i prawne (l do4) I. Kapilal (fundun) podstawowy 78283,70 56086,10 
I. Koszty zakonczonych prac rozwojowych II. NaleZne wplaty nil kapital podstawowy (wielkosc ujemna) 

2. Wartosc finny In. Udzia'y (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) 

3. Inne wartoSci niematerialne i prawne IV. Kapitlll (fundusz) za~asowy 

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne V. Kapilal (fundusz) z aktuaJizacji wyceny 

II. Rzeczowe aktywa trwale (I do 3) 51545,57 43851,97 VI. Pozostale kapitllly (fundusze) rezerwowe 

I. Srodk i trwale (a-e) 51545,57 43851,97 VII. Zysk (strlltll) z lat ubieglych 

a} grunty (w tym prawo uZytkowania wieczystego gruntu) VIII. Zysk (strata) netto -22197,60 -7007,96 
b) budynki, lokale i obiekty inZynierii Il\dowej i wodneJ 42300,00 38070,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciltgu roku obrotowego 

c) urzl\dzenia techniczne i maszyny 9245,57 5781,97 (wielkosc uiemnal 

d) srodki transportu 

e) inne srodki trwale 

2. Srodki trwale w budowie 

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 

III. NIIJetnoSci dlugoterminowe (I do 2) 

I. Od jednostek powil\ZBnych 

2. Od pozostalych jednostek 

IV. Inweslycje dlugolerminowe (I do 4) 

I. Nieruchomosci 

2. Wartosci niematerialne i prawne 

3. Dlugotenninowe aktywa finansowe (a-b) 

a) w jednostkach powil\ZBnych 

- udzialy lub akcje 

• inn e papiery wartosciowe 

- udzielone pozyczki 

• inne dlugoterminowe aktywa finansowe 

b) w pozostalych jednostkach 

• udzialy lub akcje 

• inne papiery wartosciowe 

- udzielone pozyczk i 

· inne dlugotenninowe aktywa finansowe 

4. Inne inwestycje dlugoterminowe 

V. Illugotenninowe rozliczenia mi1=dzyokresowe (1 do 2) 

I. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 

2. Inne rozliczenia mi~dzyokresowe 



• B. AKTYWA OBROTOWE (1+1I+1Il+IV) 9.1 8671,38 B. ZOBOWIJ\ZANIA I REZ.,-Y NA 
ZOBOWIAZANIA (1+11+111+1 4625,98 3445,21 

I. Zapasy (I do5) I. Rezerwy na zobowillzania (I do 3) 

I Materialy I. Rezerwa :t tytulu odroczonego podatku dochodowego 

2. P61produkty i produkty w toku 2. Rezerwa na swiadc:tenia emerytalne i podobne 

3. Produkty gotowe - dlugoterminowa 

4. Towary - kr6tkoterminowa 

5. Zalic:tki na dostawy 3. Pozostale rezerwy 

II. Naletnosc:i krotkoterminowe (I do 2) 3522,00 3304,00 - dlugoterminowe 

I. NaleznoSci od jednostek powil\Zanych (a-b) 3522,00 3304,00 - kr6tkoterminowe 

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty II. ZobowiltZllnia dlugoterminowe (I do 2) 

- do 12 miesil(cy I. Wobec jednostek powil!.zanych 

- powyzej 12 miesi~cy 2. Wobec pozostalych jednostek (a-d) 

b) inne 3522,00 3304,00 a) kredyty i pOZyczki 

2. Naleznosci od pozostalych jednostek (a-d) b) z tytulu emisji dlu:i:nych papierow wanosciowych 

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty: c) inne zobowi'lzania finansowe 

-do 12 miesi~cy d)inne 

- powyzej 12 miesil(cy m. Zobowi=tzania krlltkoterminowe (I do 3) 4625,98 3445,21 
b) z tytulu podatkow, dotacji, eel, ubezpieczen I. Wobec jednostek powil\Zanych (a-b) 

spolecznych i zdrowotnyeh oraz innych swiadczen 

c) inne a) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci: 

d) dochodzone na drodze S'ldowej - do 12 miesil(cy 

III. Inwestycje krotkoterminowe (I do 2) 5644,51 5367,38 - powyZej 12 miesil(cy 

I Kr6tkoterminowe aktywa finansowe (a-c) 5644,51 5367,38 b) inne 

a) w jednostkach powi'lzanych 2. Wobec pozostalych jednostek (a-i) 4625,98 3445,21 
- udzialy lub akcje a) kredyty i pOZyczki 

- inne papiery wa£loSciowe b) z tytulu emisji dluznych papier6w wartosciowych 
I 

udzielone potyczki c) inne zobowillzania finansowe , 

- inne kr6tkoterminowe aktywa t'inansowe d) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci: 

b) w pozostalych jednostkach - do 12 miesi~y 

• udzialy lub akcje - powyiej 12 miesi~y 

- inne papiery wa£losciowe e) zaliczki otrzymane na dostawy 

- udzielone poiyczki f) :tobowil\Z3nia wekslowe 

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe g) z tytulu podatk6w, eel, ubezpieczen i innych swiadczen 

c) srodki pieni\!zne i inne aktywa pienil<zne 5644,51 5367,38 h) z tytulu wynagrodzeil 

- srodki pienil(zne w kasie i na raehunkach 5644,51 5367,38 i) inne 4625,98 3445,21 
- i nne srodk i pieni~tne 3. Fundusze speejalne 

- inne aktywa pien i<::l:ne IV. Rozliczenia mi~dzyokresowe (I do 2) 

2. Inne inwestycje kr6tkoterminowe I. Ujemna wa£loSe firmy 

IV. Krotkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe 2. Inne rozliczenia mi<:dzyokresowe 

- dlugoterminowe 

- kr6tkoterminowe 

AKTYWA RAZEM 60712,08 52523,35 PASYWA RAZEM 60712,08 52523,35 

Miejscowosc Sochocin dnia 05-02-2013 Zatwierdzil: KRYSPIN KADEJ 

Sporz<\dzil: LiliaJl,T;. ska 
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Nazwa przedsi~biorstWll 
Rachunek zyskow i stratGMINNY OSRODEK KUL TURY 


UL. GUZIKARZY 8A za 2012 ROK 

11J.110SOCHOClN NIP 567·14-71·166 Reg 000936575 ( z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) 

wersja porownawcza wariant por6wnawczy 

T res C 

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


· od jednostek powil\zanych 


I. Przychody netto ze sprzedazy produktow 

II. Zmiana stanu produktow (zwi~kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie wartosc ujemna) 
,'---' . . . 

III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materia/ow 

B. Kouty dzialalnosci operacyjnej 

I. Amortyzacja 


I- II. Zuzycie materialow i energii 


III. Uslugi obce 

IV. Podatki i oplaty, w tym: 
f--- 

· podatek akcyzowy 
t-- 

V. Wynagrodzenia 

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 

e 
V II. Pozos tale koszty rodzajowe 


VI/I. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 


C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) 

D. Pozostale przychody operacyjne 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych 

III. Inne koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) 

G. Przychody linansowe 

I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: 

• dla jednostek powi!\zanych 

II. Odsetki, w tym: 

· od jednostek powi!\zanych 


Ill. Zysk ze zbycia "JCJ 


IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 


V.lnne
II 

III H. Koszty finansowe 


I. Odsetki, w tym 


· od jednostek powil\zanych 


II. Strata ze zbycia in\'iestYCJi 

III. Aktualizacja wartosci inwestycji 


IV.lnne 


I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H) 

J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.J. J.IJ) 

I. Zyski nadzwyczajne 

11. Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) bruno (I± J) 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostale obowillzkowe zmniejszenia zysku (zwi\!kszenia straty)


IN. Zysk (strata) netto (K - L - M) 

--- - - - - - - - -'--

Miejscowosc SOCHOCIN • dni. 05-02-2013 Zatwierdzil: KRYSPIN KADEJ 

SporZl\dzil: LlLIANNA ADAMSKA 

C!l}\~ t:..SlI;;GP\V'Y 
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Lilianna Adamska 

Drukowane prosramcm PrUd$1~blOr~wa InformafyClnego IPS 
hllP: It'lt'W.ill't.-illliJr.com,nl 

Sumy za okres 
poprzedni bie:htcy (sprawGzdawczy) 

8621,87 6972,77 

8621 ,8", 6972,77 

396919,47 343980,73 
12693,60 7693,60 
33294,63 30298,22 

107753,24 58841,93 
5178,50 5530,07 

168145,00 166734,20 
34102,52 35076,24

'----~--~---

7229,40 
29606,11 
6145,87 

32577 ,07 
-388297,60 -337007,96 
416100,00 330000,00 

405000,00 330000,00 
I 11100,00 

50000,00 0,00 

50000,00 

-22197,60 
 -7007,96 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-22197,60 -7007,96 
0,00 0,00 

-22197,60 -7007,96 

-22197,60 -7007,96 


