
Gminne Centrum Kultury w Białej 
uI.Prudnicka 35, 48-210 Biała 	RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 

NIP 755-18-50-229 
tel.77 4387026 	sporządzony za okres 	 2019 rok 

(dane jednostki) (wariant porównawczy) 
jednostka obliczeniowa: zł  

    

Wiersz -Wyszezególdienie 	 . 
Dane ża"  

rok bieżący 
2019-  

ókpoiii-zedni 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 172 371,35 233 304,09 
- od jednostek powiązanych 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 172 371,35 233 30409 
H Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość  dodatnia, 

zmniejszenie - wartość  ujemna) 
HI Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

B Koszty działalności operacyjnej 1 689 201,54 1 697 053,93 
I Amortyzacja 77968,64 72315,49 
II Zużycie materiałów i energii 345 580,24 327 872,98 
HI Usługi obce 496 679,55 520 703,16 
IV Podatki i opłaty, W tym: 15182,97 14539,46 

- podatek akcyzowy 
V Wynagrodzenia 750 867,62 758 354,08 
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 

emerytalne 
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2922,52 3268,76 
VIII Wartość  sprzedanych towarów i materiałów 

C Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B) 3 i 516 830 19 1 4U-74  84 
D Pozostałe przychody operacyjne 1 572 358,04 1 405 627,54 
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
II Dotacje I 394 220,00 I 311 000,00 
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
IV Inne przychody operacyjne „ 178 138,04 94 627,54 
E Pożostale koszty operacyjne 0,42 295,81 
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
III Inne koszty operacyjne 0,42 295,81 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 55 527,43. -58418,11 
G Przychody finansowe 1159,93 1158,70 
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

b) od jednostek pozostałych, w tym: 
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

II Odsetki, w tym: 1159,93 1158,70 
- od jednostek powiązanych 

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 
- w jednostkach powiązanych 

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
V Inne 
H Koszty finansowe 1,320,03  142924 
I Odsetki, w tym: 

- dla jednostek powiązanych 
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 

- w jednostkach powiązanych 
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
IV Inne 1 320,03 1429,24 
ii „ 56 

J Podatek dochodowy 
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) trAffin o  „ t-55 	J# 5:w 
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Gminne Cenr:jrr 
uJ.PrudnjL;k: 

NJP7. 
tel.77 43 	L 

(dane jednostki) 

BILANS 
sporządzony na dzień: 	 31.12.2019  

 

  

jednostka obliczeniowa: zł  

 

AKTYWA 

Stan na dzień  kończący Stan na dzień  kończący 
rok bieżący 

2019 

rok poprzedni 

2018 

PASYWA rok bieżący 
2019 

rok poprzedni 

2018 

A Aktywa trwale 2535 545,26 2589293,90 A Kapitał  (fundusz) własny 444 808,50 389 441,17 

Wartości niematerialne 
i prawne 0,00 0,00 I Kapitał  (fundusz) podstawowy 390 131,00 448 819,65 

Koszty zako
ńczonych prac 

rozwojowych 
Kapitał  (fundusz) zapasowy, 
w tym: 

2 Wartość  f 

nadwyżka wartości sprzedaży 
(wartości emisyjnej) nad 
wartością  nominalną  udziałów 
(akcji) 

Inne wartości niematerialne 
i prawne 

Kapitał  (fundusz) z aktualizacji 
wyceny, w tym: 

Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne 

- z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej 

II Rzeczowe aktywa trwale 2 535 545,26 2 589 293,90 IV 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe, w tym: 

Środki trwałe 2 511 325,26 2 589 293,90 
- tworzone zgodnie z umową 

 (statutem) spółki 

a)  
grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczystego gruntu) 

- na udziały (akcje) własne 

b)  
budynki, lokale, prawa do lokali 
i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 

2 388 803,05 2453 518,06 V Zysk (strata) z lat ubiegłych -689,83 -689,83 

c) urządzenia techniczne i maszyny 71 403,72 82 995,34 VI Zysk (strata) netto 55 367,33 -58688,65 

d) środki transportu 16 118,49 17 780,50 VII 
Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego 
(wielkość  ujemna) 

e) inne środki trwałe 35 000,00 35 000,00 B 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2 321 863,49 2 406 499,02 

2 Środki trwałe w budowie 24 220,00 0,00 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

Zaliczki na środki trwale 
w budowie 

1 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

III Należności dlugoterminowe 0,00 0,00 2 
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne 0,00 0,00 

1 Od jednostek powiązanych - długoterminowa 

2 
Od pozostałych jednostek, 
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

- krótkoterminowa 

3 Od pozostałych jednostek 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - długoterminowe 
1 Nieruchomości - krótkoterminowe 
2 Wartości niematerialne i prawne II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

3 
Długoterminowe aktywa 
finansowe 

0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 

a) wjednostkach powiązanych 0,00 0,00 2 
Wobec pozostałych jednostek, 
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

- udziały lub akcje 3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe a)  kredyty i pożyczki 

- udzielone pożyczki b)  
z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych 

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

c)  inne zobowiązania finansowe 
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b 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń  społecznych 
i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych 

c)  inne 

d)  dochodzone na drodze sądowej 

III Inwestycje krótkoterminowe 230 593,60 206 263,47 
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 230 593,60 206 263,47 

a)  wjednostkach powiązanych 0,00 0,00 
- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

b)  w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe 

- udzielone pożyczki 

- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

C) 
środki pieniężne i inne aktywa 
pienięzne 

230 593,60 206 263,47 

- środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 230 593,60 206 263,47 

- inne środki pieniężne 

- inne aktywa pieniężne 

2 
Inne inwestycje 
krótkoterminowe 

iv Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowc 

Należne wpiaty na kapitał  
(fundusz) podstawowy 

D Udzialy (akcje) własne 

AKTYWA razem 
(suma poz. A  BiCi D) 

2766671,99 2795940,19 PASYWA razem 
(suma poz. A 	B) 

2766671,99 2795 940,19 
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