
Teatr Lalek Guliwer
Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2019.

- Punkt 3 -
Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Teatr Lalek Guliwer nie posiada w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2019 roku 
pozycji wyrażonych w walutach obcych.

• Punkt 4 -
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, 
a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo 
należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone 
metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz 
zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich 
przyczyny.

Teatr Lalek Guliwer nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, ponieważ nie 
podlega obligatoryjnemu badaniu sprawozdania finansowego (bilansu), zgodnie z art. 64 ustawy 
o rachunkowości.

- Punkt 5 -
Informacje:

1) o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych 
w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy Teatru Lalek Guliwer

2) o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe 
ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane —
nie dotyczą samorządowej instytucji artystycznej, jaką jest Teatr Lalek Guliwer.

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Na jakość usług publicznych świadczonych przez Teatr Lalek Guliwer wpływają w znacznym stopniu 
kompetencje zawodowe jej pracowników, które odgrywają kluczową rolę w profesjonalnym prowadzeniu 
spraw i podejmowanych działań.

Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w Teatrze Lalek Guliwer w 2019 roku po przeliczeniu osób 
niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych wyniosło 37,89 etatów (w roku 2018 - 37,48 etatów 
w 2017 roku - 38,00 etatów; w roku 2016 - 38,00 etatów).

Liczba pracujących w osobach w Teatrze według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 40 osób.

Stan zatrudnienia w Teatrze Lalek Guliwer w 2019roku (etaty) oraz stan na dzień 
31 grudnia 2019 roku w osobach obrazuje poniższa tabela:
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W poniższej tabeli zaprezentowano stan zatrudnienia w Teatrze wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Lp. Pracownicy
Etaty 

średniorocznie 
w 2019r

Etaty na
31.12.2019

Osoby na
31.12.2019

w tym osoby

mężczyźni kobiety

Ogółem (1+2+3+4) 37,89 38,30 40,00 18 22

1 Pracownicy merytoryczni w tym: 16,00 16,00 16,00 8 8

Pracownicy artystyczni, w tym 16,00 16,00 16 8 8

aktorzy 15,00 15,00 15 8 7

Pracownicy inni: inspicjent 1,00 1,00 1 0 1

2 Pracownicy techniczni 9,67 9,75 11 8 3

3 Pracownicy administracji w tym: 6,67 7 7 2 5

Kierownictwo instytucji z Dyr. 
Artystycznym nie wykazanym w 
poz.l

2,67 3,00 3 2 1

Pracownicy biurowi 4,00 4,00 4 0 4

4 Pracownicy obsługi i organizacji 
widowni 5,55 5,55 6 0 6

Liczba osób zatrudnionych wynosiła 40 osób w dniu 31 grudnia 2019 r., w tym 18 mężczyzn (45%) 
i 22 kobiety (55%).

Teatr dysponuje stałym zespołem artystycznym: 15 aktorów i 1 inspicjentka.
W dniu 31 grudnia 2018 r. w składzie Kierownictwa Instytucji w ramach umowy o pracę zatrudnione 
były 3 osoby, w tym Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych oraz Główna Księgowa.

4) Wynagrodzenie brutto za rok 2019 dla 3 osób członków Kierownictwa Teatru z tytułu 
zatrudnienia w ramach umowy o pracę wynosiło łącznie kwotę 383.686,03 zł, w tym nagroda 
roczna dla Dyrektora za rok 2018 (18.000,00 zł).

5) W roku obrotowym 2019 nie udzielano członkom kierownictwa pożyczek z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie udzielano również żadnych innych pożyczek członkom 
organów zarządzających.

6) Wynagrodzenie firmy audytorskiej - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, to jest w/w firmy audytorskiej „PTE-Profit” Sp. z o.o., w roku 2019 jest wypłacane 
w ratach: w grudniu 2019 roku kwota brutto 2.656,80 zł w formie zaliczki na badanie (2.160,00 
zł netto plus 496,80 zł podatek VAT). Druga rata wynagrodzenia zostanie wypłacona po 
wykonaniu usługi audytorskiej w kwietniu 2020 roku.
Zgodnie z umową zawartą dnia 11 grudnia 2019 r. z firmą audytorską „PTE-Profit” Sp. z o.o. na 
badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020, wynagrodzenie w kwotach po 5.904,00 zł 
brutto (4.800,00 netto plus 1.104,00 zł podatek VAT) jest wypłacane w każdym z tych lat 
w dwóch ratach.
W/w firma audytorska - poza badaniem sprawozdania finansowego - nie wykonywała innych 
prac w Teatrze Lalek Guliwer.

7) Służbowe karty płatnicze
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Teatr Lalek Guliwer w celu ograniczenia wydawania pracownikom zaliczek gotówkowych - środków 
pieniężnych z kasy, stosuje w części pokrywanie wydatków służbowymi kartami płatniczymi 
(przedpłaconymi) dla dokonywania zakupów towarów i usług, w tym płatności przez Internet.
W roku 2019 kartami płatniczymi dysponowało 2 pracowników - kierowników działów. Zasady, sposób 
i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Teatru Lalek 
Guliwer a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy wykorzystaniu służbowych kart 
płatniczych w Teatrze zostały uregulowane Zarządzeniem Dyrektora nr 4 z dnia 18 września 2018 r., 
m.in. zostało ustalone stałe zasilenie karty płatniczej dla określonego pracownika, tzw. pogotowie karty w 
kwocie stałej.

Korzystanie ze służbowych kart płatniczych (przedpłaconych) pozwoliło na przyspieszenie obiegu 
dokumentów księgowych w związku z brakiem konieczności rozliczania zaliczek (zbierania faktur do 
rozliczenia pobranej zaliczki), bowiem każda faktura jest rozliczana ze służbowej karty płatniczej 
odrębnie i jest codziennie kontrolowany stan zapisów na rachunku bankowym każdej karty płatniczej. 
W Teatrze Lalek Guliwer nie są stosowane i nie są użytkowane służbowe karty kredytowe.

- Punkt 6 -
1.Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w 
roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju — nie dotyczy Teatru Lalek 
Guliwer.

1. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, 
finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, to jest do dnia 
5 marca 2020 r. nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały, a powinny być ujęte w 
księgach rachunkowych roku obrotowego.

Zdarzenia po dniu bilansowym to korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające na dane 
wykazane w tym sprawozdaniu, o których Teatr dowiedział się przed dniem zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 
w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego 
oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych 
od wszystkich środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 000 zł (art. 16f, 
ust.3 updop). Przepisy podatkowe szczegółowo opisują zasady amortyzacji, wskazując, że w przypadku 
środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnik może:

a) dokonywać odpisów amortyzacyjnych według przyjętej metody amortyzacji albo jednorazowo w 
miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub w miesiącu następnym, lub

b) nie ujmować tego składnika majątku w ewidencji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, a poniesiony wydatek na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do 
kosztów uzyskania przychodów - w miesiącu przekazania do używania.
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W związku z w/w możliwością podatkowego dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od 
wszystkich środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 
10.000 zł. Teatr zmienił również bilansową wartość graniczną do nowych środków trwałych, od których 
będą dokonywane odpisy amortyzacyjne na zasadach ogólnych.
Teatr Lalek Guliwer dokonał w związku z powyższym w 2018 roku zmianę zapisu w polityce 
rachunkowości z tym związaną.

c) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zgodnie ze znowelizowanym Krajowym Standardem Rachunkowości (KSR) 
Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia 
następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin.z 2015 r. poz. 6):

1) porównywalność danych sprawozdawczych i porównawczych jest zakłócona, 
gdy w roku sprawozdawczym:
a) nastąpiły zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
b) nastąpiła korekta błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych.

to zastosowanie podejściaUzasadnia
i doprowadzenie ich do porównywalności.

retrospektywnego do danych porównawczych

Zagadnienie nie dotyczy Teatru Lalek 
danych liczbowych nie jest zakłócona.

Guliwer w 2019 roku bowiem porównywalność

- Punkt 7 -
1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

W 2019 roku Teatr Lalek Guliwer nie realizował przedsięwzięć wspólnych/ joint venture.

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Nie dotyczy Teatru Lalek Guliwer.

Punkty 3-6) nie dotyczą instytucji kultury, jaką jest Teatr Lalek Guliwer {dotyczą spółek handlowych).

- Punkt 8 -
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie
W roku obrotowym 2019 nie nastąpiło połączenie instytucji.

- Punkt 9 -
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 

niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty’ z tym związane: informacja powinna zawierać również opis podejmowanych 
bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności
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Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. 
Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, 
fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację Teatru w roku 2020.

Kierownictwo Teatru uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień.
Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu 
obecnej sytuacji na Teatr. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych 
i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

- Punkt 10 -
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie są znane Teatrowi, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w dniu 5 marca 2020 r. żadne 
inne informacje poza wymienionymi wyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Teatru Lalek Guliwer za 2019 rok.

Nadmienić należy, że wyznaczone przez Organizatora mierniki działalności na 2020 r. są obarczone 
poważnym ryzykiem - zwłaszcza w sytuacji rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w 
wielu krajach, w tym w Polsce oraz niewystarczającej, zmniejszonej przez Organizatora sw porównaniu 
do lat ubiegłych kwoty dotacji podmiotowej z budżetu przeznaczonej na cele statutowe Teatru na 2020 
rok.

Dyrektor Teatru Lalek Guliwer kończy z dniem 31 sierpnia 2020 roku kontrakt zawarty 
z Miastem st. Warszawa. Z dniem 1 września 2020 roku spodziewana jest zmiana na stanowisku 
Dyrektora Teatru.

Załącznik :

1) Sprawozdanie z działalności artystycznej i merytorycznej Teatru Lalek Guliwer za 2019 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2020 roku.
Podpisy na niniejszym materiale „Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2019 obejmujący 
okres 01.01.2019 do 31.12.2019” składają, zgodnie z zapisami w Rejestrze Instytucji Kultury: Teatr
Lalek Guliwer Nr RIA/123/85:

1. Mirosław Korzeb - Dyrektor Teatru

2. Bożena Dadej - Główny Księgowy
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Teatr Lalek Guliwer - Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019 rok Załącznik nr 1

Rzeczowe aktywa trwałe w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 roku
a) wartość początkową

w złotych
Lp Wyszczególnienie Wartość początkową

BO
01-01-2019

Przychody Rozchody' BZ
31-12-2019

(wartość brutto)

Amortyzacja 
za 2019r

z zakupów ze 
środków' własnych 
środków’ trw ałych w 

budowie w 2019

z zakupów z 
dotacji 

inwestycyjnej 
Urzędu 

m.st.Warszawy

w 2019 r.

1 2 3 4 5 7 8 9

1 Grunty, w tym prawo 
użytkowania wieczystego gruntu

548 800,00 548 800,00 27 440,00

2
Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej/ budynki i 
budowla - grupa 1

1 591 680,52 1 591 680,52 62 090,94

3 Urządzenia techniczne i maszyny 1 238 041,47 127 251,45 75 900,00 1 441 192,92 24 045,06

3a Kotły i masz.energet. - grupa 3 0,00 0,00 0,00
3b Komputery - grupa 4 61 650,73 20 648,31 82 299,04 10 942,25
3c Maszyny i narzędzia - grupa 5 0,00 0,00 0,00

3d Urządzenia techniczne i maszyny - 
grupa 6

1 176 390,74 106 603,14 75 900,00 1 358 893,88 13 102,81

4 Środki transportu - grupa 7 0,00 0,00 0,00
5 Inne środki trwałe - grupa 8 293 221,81 7 634,12 300 855,93 18 174,75

w tym: wyposażenie

6 Razem środki trwałe 3 671 743,80 134 885,57 75 900,00 0,00 3 882 52937 131 750,75
7 Środki trwałe w budowie, w tym: 0,00 0,00 0,00

8 zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

9 Razem rzeczowe aktywa trwałe 3 671 743,80 134 885,57 75 900,00 0,00 3 882 52937 131 750,75

a) umorzenie
210 785,57

w złotych
L.p. Wyszczególnienie Skumulowana amortyzacja / umorzenie Wartość netto 

01-01-2019 
(3-12)

Wartość netto
BO

01-01-2019

Dot. BZ
rozchodów 31-12-2019
(likwidacja) (9+12-14)

31-12-2019
(8-16)

10 11 12 13 14 16 17 18

1
Grunty, w tym prawo 
użytkowania wieczystego gruntu

146 900,90 174 340,90 401 899,10 374 459,10

2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

941 400,25 1 003 491,19 650 280,27 588 18933

3 Urządzenia techniczne i maszyny 1 189 21538 1 213 260,44 48 826,09 227 932,48

3a Kotły' i masz.energet. - grupa 3 0,00 0,00 0,00 0,00

3b Komputery - grupa 4 60 712,24 71 654,49 938,49 10 644,55
3c Maszyny i narzędzia - grupa 5 0,00 0,00 0,00 0,00

3d Urządzenia techniczne i maszyny - 
grupa 6

1 128 503,14 1 141 605,95 47 887,60 217 287,93

4 Środki transportu gr. 7 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Inne środki trwałe - grupa 8 243 447,84 261 62239 49 773,97 39 233,34

w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Razem środki trwałe 2 520 964,37 0,00 0,00 2 652 715,12 1 150 779,43 1 229 814,25
7 Środki trw ałe w budowie* 0,00 0,00 0,00
8 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Razem rzeczowe aktywa trwałe 2 520 96437 0,00 0,00 2 652 715,12 1 150 779,43 1 229 814,25

Warszawa, dnia 5 marca 2020 roku



Teatr Lalek Guliwer - Informacja dodatkowa za 2019 rok Załącznik nr 2

Wartości niematerialne i prawne
a) wartość początkowa 01.01.2019 - 31.12.2019

w złotych
L.p. Wyszczególnienie Wartość p<jczątkowa

BO Przychody Rozchody BZ
2019-01-01 z zakupów w 

grudniu 2019 r.
nieodpłatnie 

przyjęte
Inne (LT)

(wartość brutto)
Amortyzacja 

za 2019 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Koszty zakończonych prac 
rozwojowych

2 Wartość firmy

3

Inne wartości niematerialne 
i prawne (strona internetowa 
wraz z licencją (utwór) 0,00 34 100,00 0,00 34 100,00 0,00

4
Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne

5 Razem 0,00 34 100,00 0,00 0,00 0,00 34 100,00 0,00

w złotych
b) umorzenie

L.p. Wyszczególnienie Skumulowana amortyzacja
BO

2019-01-01
nieodpłatnie

Przyjęte
Dot. 

rozchodów
(LT)

Inne BZ
2019-12-31 

(9+12-14+15)

Wartość netto 
2019-01-01

(3-12)

Wartość netto 
2019-12-31 

(8-16)
10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Koszty zakończonych prac 
rozwojowych

2 Wartość firmy

3
Inne wartości niematerialne 
i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 34 100,00

4
Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne

5 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 100,00

Warszawa, dnia 5 marca 2020 roku
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Informacja dodatkowa za 2019 rok Załącznik nr 3

Przekształcenie wyniku finansowego

BILANS na dzień 31-12-2019 r.

1 Przychody ze sprzedaży

2 Pozostałe przychody operacyjne

3 Przychody finansowe

4 Razem przychody

5 Koszty działalności operacyjnej

6 Pozostałe koszty operacyjne

7 Koszty finansowe

8 Razem koszty

5 306 476,77

256 549,90

2 439,09

5 565 465,76

5 674 278,99

22 176,99

257,89

5 696 713,87

5 306 476,77

256 549,90

2 439,09

5 565 465,76

5 674 278,99

22 176,99

257,89

5 696 713,87

9 Wynik finansowy brutto (4-8) strata bilansowa -131 248,1 l| -131 248,11

10 Przychody zwolniene z opodatkowania
art. 17,ust. 1 pkt 47)-wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
art. 17, ust. 1 pkt 4 - wolne od podatku - dochody na cele statutowe/ ZYSK netto

3 482 940,00 w cit 8 /O
0,00

10 Przychody nie stanowiące przychodu do opodatkowania, w tym: 
przychody z tyt.prawo do użytkowania wieczystego

27 440,00
27 440,00 5 538 025.76

11 Przychody zwiększające przychód do opodatkowania, w tym:

12 Koszty nie stanowiące w świetle ustawy kosztów uzyskania, w tym:

NKUP stałe - nie pokryte dotacją 3 539 494,77

amortyzacja NKUP (dot.nieodpłatne - prawo do użytkowanie wieczyste)

koszty reprezentacyjne, nekrologi i inne (art. 16.1 pkt.28 ustawy) konto 407-6-5 

składki SDT i Polunima

Koszty NKUP przejściowe

rezerwa/ zarachowane koszty w 2019 / będzie KUP w 2020

PFRON-art.l6,ust.l pkt 58 PODP/nie sfinanowany dotacją w 2019-tu:za grudzień 2019 - do zapłaty w styczniu 2020

0,00

0,00

3 539 494,77

27 440,00

1 329,51

950,00

22 168,26

4 667,00

5 696 713,87

Wydatki i koszty sfinansowane dotacjami na cele statutowe- art. 16 ust. 1, pkt 58 3 482 940,00

15 Koszty stanowiące w świetle ustawy koszty uzyskania , w tym: 224 540,98

wykorzystana w 2019 rezerwa/ zarachowane koszty 2018 224 540,98

Wolne od podatku są: 3 510 380,00

art. 17, ust. 1 pkt 4 - wolne od podatku - dochód/zysk brutto, na cele statutowe

art. 17, ust. 1 pkt 4 - wolne od podatku - dochody na cele statutowe/ rezerwy

amortyzacja NKUP (dot.nieodpłatne - prawo do użytkowanie wieczyste) 27 440,00

art. 17, ust. 1 pkt 47) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnegc 3 482 940,00

I Przychody razem do opodatkowania ( 4-10+11+14) 5 538 025,76 OK

przychody wolne 3 482 940,00

art. 17, ust. 1 pkt 4 - wolne od podatku - dochód/zysk brutto, na cele statutowe 0,00

0,00

art. 17, ust. 1 pkt 47) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnegc 3 482 940,00

II Koszty uzyskania przychodów (8-12+15)

Strata podatkowa za 2019r. = 102.133,34 ( strata bilansowa = 131.248,11 zł)

Dochód do opodatkowania (I-II)

2 157 219,10

-102 133,34

0,00

Podstawa opodatkowania / strata podatkowa
Podatek CIT 19%

0,00
OO

19%


