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I
Wańości niemateńalne
i orawne 2 992;50 I Kapitał (fundusz) podstawowy

r:..

961 731;:19

KosŹy zakończony ch prac
roz.woiowvch il Należne wpłaty'na kapitał

podstawowv (wielkość u iemna)

Ż Wartość firmy m Udzia|y (akcje) włagne
(wielkość.uiemna)

l
Inne wartości niematerialnc
i prawne 2992,50 IV] Kapitał (fundusz) zapasowy

4
Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne v ,Kapitał'(fundusz)

z aktualizacii wyceny

tr Rzeczowe'akty1va trWałe,;'
.-::.

1 062r316,86 vl Pozostałe kapitały, (fundusze)
rczcrwowc

a)

Srodki trwałe 1 252 563,44 1 053 644,21

grunty (w tym prawo
użvtkowania wieczvstepo sruntu)

b)
budynki, lokale i obiekty
inŹvnierii lądowei i wodnei

496'155,33 480 29'1,09 vrI Zysk (strata) z lat ubiegĘch

c) urz.adz.enia techniczne i maszvnv 667 828,74 51 7 339.84 VIII Zvsk (strata) nctto -240 053.74 110 560,08

d) środki transportu 4 574,89 Ix
odpisy z zysku:netto w ciągu
roku obrotowego
(wielkość uiemna)

e) inne środki trwałe 84 004,48 56 013,28
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2 Srodki trwałe w budowie I672,65 I Rezerwv na zobowiaźania' 1 933;76 0,00

)
Zaltczki na środkj trwałe
w budowie

1
Rczerwa z ĘhłŁu odroczonego
nodatku dochodoweso

ilt Naleźności długoterlminowe, 0,00 2
Rezerwa na świadczenia
emeivtalne i oodobne

0,00 0,00

I od iednostek powiązanych _ długotcrminowa

2 Od oozostafuch iednostek - krótkoterminowa
TV lnwestvcie dłusoterminowe'':' 'r.o-oo 0:00 J Pozostałc lczcrwY 1 933,76 0,00

1 Nieruchomości _ dłrrpotcrminowe 1 933,76

J

Wartości niematerialne i prawne _ krótkoterminowe

Dfugoterminowe aktywa
finansowe

0,00 0,00 tr Zobowiązania długoterminowe 0;00 0,90

a) w iednostkach oowiazanvch 0,00 0,00 Wobcc icdnostck powiązanych

-udziŃv lub akcie 2 Wobec oozostałvclr iednostek 0,00 0,00

_ inne papiery wartościowe a) kredvlv i ooż'vczki

_ udziclone pożyczki b)
z$ufu emisji dfużnych
papierów wartościowyclr

_ inne długoterminowe aktywa
finansowe

c) innc zobowiązania finansowe

b) w nozostaŁvclr iednostkach 0,00 0.00 d) ilme

- udztaly lub akcje Iu Zobowiązania
krótkoterminowe

550 9f4,06 633'238,88

- inne papiery wartościowe Wobcc icdnostek powiązanych 0,00 0,00

- udzielone pożyczkt a)
zt'tllłu dostaw i usfug,
o okresie wvmaqalności :

0,00 0,00

_ inne długoterminowe aktywa
finansowe

- do l2 micsięcy

4 Inne inwestvcie długotermlnowe _ oowvżei 12 miesięcy

v Długoterminowe rqzliczęnia
miedz.vokresowe

0,00 0,00 b) inne

Aktywa z Ę tułu odroczonego
oodatku dochodowego

2 Wobcc pozostaĘch jcdnostck 463 127,03 562 374,44

Ż
Inne rozliczenia
mieilzvokresowe

te.,"li^yie rciim a) kredyty t poz:yczki

,ii'kowskacna
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z !ytl}łu emisj i dłużnych
nanielów wartościowvch

I Tznasv 74t315:8,4 78 711,03 c) inne zobowiazania fi nansowe

I Materiały 74 315,84 78 7!',t,03 d)
z tytułu dostaw i usług,
o oklesie wvmasalności:

132 051 ,69 164 553,77

2 Półoroduktv i oroduktv w toku _ do 12 miesięcv 132 051 ,69 164 553.77
3 Produklv sotowe - powyżei 12 miesięcl

4 Towarv e) zaliczki otrzymane na dostawy

5 Zaliczki na dostawv fl zobowiązania wekslowe

u :J74.6?7,41 c)
z Ęrtufu podatków' ceł,
ubezpjeczeń i innych świadczeń

220 821,72 246 041,78

I
Należności od jednostek
nowiazanvch 0,00 0,00 h) zĘtułu wynagrodzeń 98 957,46 139 822,27

a)
z Ęfułu dostaw i usług' o
okresie snłafv:

0,00 0,00 i) tnne 11 296,16 11 956,62

_ do 12 miesięcy J Fundusze soecialne 87 787,03 70 864,44

_ powyżej 12 miesięcy IV Rozliczenia międzyokresowe 97 074,46 ,,191 856,90

b) tnne Uiomna wartość firmv

2
Należrrości od pozostałych
iednostek

135 754,70 174 627.41 2
Inne rozliczenia
międzvokresowc

97 074,46 191856,90

a)
ztyhńu dostaw i usfug' o
okresie sołatv:

53 917,01 72 435,94 - długoterminowe

- do 12 miesiscv 53 917,0'l 72 435,94 _ krótkoterminowe 97 074,46 191 856,90

b)

_ oowvżei l2 miesiecv
z Ąrtułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
świadczeń

32 802,48 29 298,10

c) lnne 43 721,45 72 893,37

d) dochodzone na drodze sądowei 5 313.76
III rnwesfvci e' krótkoterminoWe' 113 313.24 529104,53

Krótkoterminowe aktywa
finansowe

113 313,24 529104,53

a) w iednostkach powiązanych 0,00 0,00
_ udziałv lub akcie
_ inne papiery wartościowe
_ udzielone oożvczki
- inne krótkoterminowe aktywa

finansowe
b) w Dozostafuch iednostkach 0,00 0,00

_ u<lziałv lub akcie
* inne oaoierv wartościowe

- udzielone'pożyczki

c)

_ inne krótkoterminowe akłwa
finansowe

Środki pieniężne i inne aklywa
nienieżne

113 313,24 529 104,53

_ środki pieniężne w kasie l na
rachunkach

113 313,24 529104.53

- inne środki pieniężne
_ inne akfvwa pieniężne

Ż
Irrne inwesĘcje
krótkoterminowe

w KrótĘof grmlpgwe' rozliez9niai:.1
miedzvokresowe r:'il '.'r: : .''r::r':i.i

Sporządzono d'i - . .q.{' 9.Q.,?_0-J.{

lwona Świtkowska
(imię' nazwisko i podpis osoby, której

" " "' GłĆr:.Iilv Ks ; e o i'lwv
Teatr-fi.1f;nóum'

VffD
lwana Świtkavlska

powierzono prowadzrnie ksiąg
ust. 2 ustawy o rachunkowości)rachunkowych - na podstawie art. 52

wydawnictwo Podatkowe GoFlN sp. z o.o', ó6_400 cozów Wlkp,, ul. owocowa 8,

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

- na podstawie ań. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
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(piec1ęć)ednostki)
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

sporządzonyza okres'..9'1'q],?.q]9.

{wariant porównawczy)

AYREKTOR
TE4t8! 

'ĄTEŃEUM"v\fl*Yu7
AndzeiDomalik

Sporządzono dnia . . . . .q{ p0 29'1 !..r;. .. . GłÓv'',ny ł(s;itgcvv.,
Teatrr/ t\tflneLnt

wh
'ly.v.qną.SwitKpw.qKa. wunu\ś|,!,ffiol,,,iska
(imię, naruisko i podpis osoby, ktÓrej powierzono prowadzenie ksiąg
iachunłowych _ ńa podslawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowoŚci)

Druk: wydawictwo Podatkowc GoFIN sp. z o.o',66-400 Corów WlĘ', ul' owocowa 8'

ii'ii, ""łi"l" I poipi" r.i"io*niłu jednostki, a jeżelijednostką
kieruie organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

- na podstawie ań. 52 ust' 2 ustawy o rachunkowości)
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