
ZARZĄDZENIE  Nr 143/2020 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz.194), zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury (Tułowickiego Ośrodka Kultury) za 

rok 2019. 

§ 2.  

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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AKTYWA            Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 PASYWA Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019

A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13) 723955,36 690188,71 A. Kapitał (fundusz) własny 731178,19 697319,88

I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 

ust. 1 pkt 14, art. 33)

0,00 0,00 I Kapitał (fundusz) podstawowy 764612,07 731178,19

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych IV Kapitał (fundusz) zapasowy

3. Inne wartości niematerialne i prawne V Kapitał z aktualizacji wyceny

4. Zaliczki na wartości niematerialne i 

prawne

VI Pozostałe Kapitały  rezerwowe

II Rzeczowe aktywa trwałe 723955,36 690188,71 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych

1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) 723955,36 690188,71 VIII Zysk (strata) netto -33433,88 -33858,31

a) grunty 506,00 506,00 B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i 

rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 

pkt 21, art. 35d i 37)

31504,32 32895,00

b) budynki i budowle 716289,36 684002,71 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 7160,00 5680,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego (art. 37)

d) środki transportu 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne

0,00 0,00

e) inne środki trwałe * długoterminowe

* krótkoterminowe

2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 

16)

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie * długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe

0,00 0,00 * krótkoterminowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego (art.. 37)

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2. wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartosciowych

B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) 38727,15 40026,17 c) inne zobowiązania finansowe

I Zapasy 0,00 0,00 d) inne  

1. Materiały III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 

ust. 1 pkt 22)

25844,32 27995,00

2. Półprodukty i produkty w toku 2. Wobec pozostałych jednostek 24708,75 27445,60

3. Produkty gotowe a) kredyty i pożyczki

c) inne zobowiązania finansowe

4. Towary d) zobowiązania z tytułu dostaw: 9680,72 4894,61

5. Zaliczki na poczet dostaw * do 12 miesięcy 9680,72 4894,61

II Należności krótkoterminowe (art.. 3 

ust. 1 pkt 18c)

992,04 648,57 * powyżej 12 miesięcy

2. Należności od pozostałych jednostek 992,04 648,57 e) zaliczki otrzymane na dostawy

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 

12 miesięcy

992,04 648,57 f) zobowiązania wekslowe

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych świadczeń

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 

innych świadczeń

15028,03 22550,99

c) inne h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

d) Dochodzone na drodze sądowej i) inne

III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 

1 pkt 17 i 18b)

37735,11 39377,60 3. Fundusze specjalne 1135,57 549,40

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37735,11 39377,60 IV Rozliczenia międzyokresowe 5660,00 4900,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 

39 ust. 2, art.. 41)

5660,00 4900,00

* inne krótkoterminowe aktywa finansowe * długoterminowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37735,11 39377,60 * krótkoterminowe 5660,00 4900,00

* środki pieniężne w kasie i na rachunkach 37735,11 39377,60

* inne środki pieniężne 

* inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe

Suma aktywów 762682,51 730214,88 Suma pasywów 762682,51 730214,88

A. Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Nazwa i adres jednostki
BILANS INSTYTUCJI KULTURY 

 na dzień 31.12.2019 r.

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o 

rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).
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...............................

nazwa i adres jednostki

I. Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO) 799326,96 764612,07

 - korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz)  na początek okresu (BO), po korektach 799326,96 764612,07

1. Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu 799326,96 764612,07

1.1. Zmiany funduszu instytucji 0,00 0,00

a. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - dotacji na rozwój od:

podziału zysku

amortyzacji aktywów trwałych

inne zwiększenia

b. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

umorzenia aktywów trwałych

 - przekazania majątku na podstawie decyzji

pokrycia straty

inne zmniejszenia

1.2 Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu 799326,96 764612,07

2. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

2.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

 -

 -

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

 -

.....

3.2. Stan funduszu  z aktualizacji  na koniec okresu 0,00 0,00

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34714,89 33433,88

4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

 - korekty błędów podstawowych

4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - podziału zysku z lat ubiegłych

 -

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

 -

4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 34714,89 33433,88

 - korekty błędów 

4.5. strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach 34714,89 33433,88

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

 -

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

 -

4.6. strata z lat ubiegłych na koniec okresu

4.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5. Wynik netto -34714,89 -33433,88

a) zysk netto

b) strata netto -33433,88 -33858,31

II. kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 764612,07 731178,19

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty)

731178,19 697319,88

Główny Księgowy:                 Miejsce i data:                              Kierownik Jednostki:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – Instytucji Kultury                              2018                         2019
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INFORMACJA DODATKOWA 
 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

  Tułowicki Ośrodek Kultury 

1.2 siedzibę jednostki 

 49-130 Tułowice 

1.3 adres jednostki 

 ul. Porcelanowa 8 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 Regon: 531015683, PKD 9004Z 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

 01.01 – 31.12.2019 

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji) 

 I.  Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. 

2.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, za który jednostka sporządza sprawozdanie  

finansowe składające się z :  

- bilansu  

      -  rachunku zysków i strat / wariant porównawczy / 

- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 

Zakres informacji wykazywanych w poszczególnych sprawozdaniach zawiera załącznik Nr 1 

ustawy o rachunkowości. 

3. Rok obrotowy  dzieli się na okresy sprawozdawcze, przez które rozumie się  okres, za który 

jednostka sporządza  na podstawie ksiąg rachunkowych sprawozdania wynikające z 

obowiązujących przepisów i tak: 

a- sprawozdania budżetowe sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 4 marca 2010r.  w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w 

zakresie operacji finansowych / Dz. U. Nr 43 poz.247 /  

- Rb-Z   - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań  wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji , 

- Rb-N  - kwartalne sprawozdanie o stanie należności, 

- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, 

- Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów 

wartościowych wg wartości księgowej. 

b- sprawozdania sporządzane na podstawie przepisów art. 197 ustawy o finansach publicznych 

/ Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. / 

- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniająca 

stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych 

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego. 
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Stosowane uproszczenia w ramach przyjętych zasad rachunkowości 

1. Stosownie do przepisu art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje następujące 

uproszczenia: 

a- zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 

rok i  wartości początkowej  poniżej 500 zł  są zarachowywane w koszty i objęte ewidencją ilościową 

b- zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty; niewykorzystane do końca roku 

materiały ujęte w koszty na koniec roku  są inwentaryzowane i o wartość stwierdzonego stanu tych 

składników dokonuje się korekty kosztów nie później niż na dzień bilansowy 

c- koszty prenumeraty, rozmów telefonicznych i innych cyklicznie powtarzających się operacji są 

odnoszone w koszty w miesiącu otrzymania faktury-  / z pominięciem konta międzyokresowego 

rozliczenia kosztów/ z wyłączeniem opłat polis ubezpieczeniowych oraz podatku od nieruchomości. 

d-  faktury zakupu dotyczące bieżących wydatków są ujmowane zapisem Wn 400/.. Ma 201/… czyli za 

pośrednictwem kont rozrachunkowych 

e- naliczenia umorzenia składników majątkowych trwałego  użytku o wartości równej i poniżej 

10.000,00 zł  ujmowanych na koncie 013 dokonuje się w miesiącu oddania do używania w 100 % ich 

wartości początkowej 

f- środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł są amortyzowane i umarzane  na koniec roku przy 

zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych. 

Amortyzację i umorzenie nalicza się zapisem uproszczonym Wn „4” Ma 071. 

g- sporządzane przez jednostkę sprawozdania budżetowe nie wymagają podawania danych w układzie 

podziałek klasyfikacji budżetowej, a zatem jednostka nie prowadzi ewidencji przychodów i kosztów wg 

podziałek klasyfikacji budżetowej 

h- ewidencja i rozliczanie kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4- 

koszty wg rodzajów, odpowiednio do wymogów rachunku zysków i strat  

 

 

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje wg zasad określonych w przepisach rozdziału   

czwartego  ustawy   o rachunkowości;  zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i 

pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 

1.  środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub koszu wytworzenia , 

lub wartości przeszacowanej / po aktualizacji wyceny przeprowadzonej zgodnie z odrębnymi 

przepisami /  w wartości początkowej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 

umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  z uwzględnieniem  przepisów 

art. 31 , art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1  lub wg ceny rynkowej ; nie umarza się gruntów i dóbr 

kultury  

2. inwestycje / środki trwałe w budowie / w wysokości ogółu  poniesionych kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

3. długoterminowe aktywa finansowe / udziały w innych jednostkach  / według ceny nabycia 

4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy ; do bilansu wycenia się wg wartości 

wynikającej z ewidencji ; w jednostkach które prowadzą ewidencję zapasów wg cen 

ewidencyjnych i ewidencjonują odchylenia od cen zakupu, nabycia lub sprzedaży wartość 

zapasów na dzień bilansowy korygują odpowiednio o wartość odchyleń. 

5.należności w kwocie wymaganej zapłaty 

6. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty 

7. środki pieniężne  wg wartości nominalnej 

8. środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie dla danej 

waluty ustalonym  na dzień 31 grudnia przez NBP. 

9. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji 

księgowej. 
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5. inne informacje 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.  

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego 

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

 

 

 

 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 Brak danych 

Główne składniki aktywów trwałych

Zwiększenia wartości początkowej Zmniejszenie wartości początkowej

aktualizacja przychody

1.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
ŚRODKI TRWAŁA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
Grunty 506,00 0,00 0,00 506,00

2)
Budynki i lokale 0,00 0,00

3) 0,00 0,00 0,00

4) 0,00 0,00 0,00

5) 0,00 0,00 0,00

6) 0,00 0,00 0,00

7) 0,00 0,00

8) Środki transportu 0,00 0,00

9) 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00

RAZEM:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sporządził:

Umorzenie głównych składników aktywów trwałych

Zwiększenia wartości początkowej

Zmniejszenie umorzenia - likwidacja
Wartość netto składników aktywów

aktualizacja inne

1. 0,00 0,00

2. ŚRODKI TRWAŁA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1)
Grunty 0,00 0,00

2)
Budynki i lokale 0,00

3) 0,00 0,00 0,00

4) 0,00 0,00 0,00

5) 0,00 0,00 0,00

6) 0,00 0,00

7) 0,00

8)
Środki transportu 0,00 0,00 0,00

9) 0,00 0,00

3. 0,00

RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sporządził:

L.p.
Nazwa grupy rodzajowej 

skladnika aktywów trwalych

Wartość 
początkowa-stan 
na początku roku 
obrotowego-BO

Ogółem zwiększenie 
wartości poczatkowej

Ogółem 
zmniejszenia 

wartości 
poczatkowej

Wartość 
początkowa- stan 
na koniec  roku 

obrotowego

przemieszczenie- 
otrzymane

przemieszczenie                   
-przekazanie

         zbycie                     
   - sprzedaż

      inne                     
- likwidacja

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE 5 729,00 5 729,00

1 399 777,10 1 399 777,10

1 291 466,15 1 291 466,15
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Kotły i maszyny 
energetyczne

Maszyny, urzadzenia 
i aparaty ogólnego 

zastosowania

Maszyny, urzadzenia 
i aparaty 

specjalistyczne

Urządzenia 
techniczne 81 701,96 81 701,96

26 102,99 26 102,99

Narzędzia, przyrzady, 
ruchomości i 

wyposażenie, gdzie 
indziej 

nieskwalifikowane

POZOSTAŁE 
ŚRODKI TRWAŁE 133 337,53 133 337,53

1 538 843,63 1 538 843,63

L.p.
Nazwa grupy 

rodzajowej skladnika 
aktywów trwalych

Umorzenie- stan 
na początku roku 
obrotowego

Ogółem zwiększenie 
umorzenia

Umorzenie-
stan na 

koniec roku 
obrotowego

amortyzacja za 
rok obrotowy

stan na początku 
roku obrotowego

stan na koniec roku 
obrotowegoWARTOŚCI 

NIEMATERIALNE I 
PRAWNE 5 729,00 5 729,00

709 588,39 -709 588,39 1 566 375,28

1 291 466,15

575 176,79 607 463,44 -32 286,65 32 286,65
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Kotły i maszyny 
energetyczneMaszyny, urzadzenia 

i aparaty ogólnego 
zastosowaniaMaszyny, urzadzenia 

i aparaty 
specjalistyczne 81 701,96

Urządzenia 
techniczne 74 541,96 76 021,96 -1 480,00 27 582,99

26 102,99 26 102,99

Narzędzia, przyrzady, 
ruchomości i 

wyposażenie, gdzie 
indziej 

nieskwalifikowane 133 337,53
POZOSTAŁE 

ŚRODKI TRWAŁE 133 337,53 142 441,84 -9 104,31 1 547 947,94

139 066,53 857 759,23 -718 692,70 3 114 323,22
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1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 Nie dotyczy 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Nie dotyczy 

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

 brak 

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 

wartościowych 

 Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

 Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Nie dotyczy 

1.9. podział   zobowiązań   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub 

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 Nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 Nie dotyczy 

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem 

na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

 Nie dotyczy 

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń 

 Nie dotyczy 

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 

także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 

 Nie dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników 

aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

 Nie dotyczy 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 Nie dotyczy 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 

 8.226,00 zł 

1.16. inne informacje 
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 brak 

2.  

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

 Nie dotyczy 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie 

 Nie dotyczy 

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów 

budżetowych 

 Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

 Nie dotyczy 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 Nie dotyczy 

 
 
 
 

.......................................... .......................................... .......................................... 
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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za poprzedni rok obrotowy 

2018
za bieżący rok obrotowy 

2019

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 768275,16 782449,32
I Przychody netto ze sprzedaży produktów

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość 

ujemna)

III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 91175,16 82449,32

V Dotacje organizatora na działalność bieżącą 677100,00 700000,00

VI Pozostałe dotacje i przychody  na działalność podstawową 

B Koszty działalności operacyjnej 802409,04 817007,63
I Amortyzacja 33766,65 33766,65

II Zużycie materiałów i energii 116525,21 115836,57

III Usługi obce 44301,21 67003,27

IV Podatki i opłaty 11508,00 11710,00

V Wynagrodzenia 385673,55 408505,87

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 89132,62 79434,17

VII Pozostałe koszty rodzajowe 121501,8 100751,10

VIII Wartośc sprzedanych towarów i materiałów

C Zysk (strata) ze sprzedaży -34133,88 -34558,31

D Pozostałe przychody operacyjne 700,00 700,00
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych

II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną

III Inne przychody operacyjne 700,00 700,00

E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III Inne koszty operacyjne

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33433,88 -33858,31

G Przychody finansowe 0,00 0,00
II Odsetki

III Zysk ze zbycia aktywów trwałych

V Inne

H Koszty finansowe 0,00 0,00
I Odsetki

IV Inne

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej -33433,88 -33858,31

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00
I Zyski nadzwyczajne

II Straty nadzwyczajne

K Zysk / strata brutto -33433,88 -33858,31

L Podatek dochodowy

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N Zysk (strata)netto -33433,88 -33858,31

....................... ..............................

Główny Księgowy                                                                    miejscowość i data Kierownik Jednostki

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy-

Instytucji Kultury

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak 

oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma 

pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Id: 57A10563-04BC-42A0-A3BE-F6007BEC5FED. Podpisany Strona 1




