Zarzqdzenie Nr 1512014
Wojta Gminy Soc hoc i n
z dnia 19lutego 2014 roku.

sprawie przy)ecia sprawozdaniajinansowego Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie
za 2013 rok.

w

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 0 jinansach
publicznych (t). Dz. U z 2013 r. poz. 885), art. 27 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (t). Dz. U z 2012r. poz. 406.) oraz
art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. J ustawy z dnia 29 wrzdnia J 994r. 0 rachunkowosci (t). Dz. U
z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Wojt Gminy Sochocin zarzqdza, co nast~puje:

§1
Przyjmuje si~ roczne sprawozdanie jinansowe obejmujqce sporzqdzony bilans oraz rachunek
zyskow i strat Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie za 20J 3 rok stanowiqcy zalqcznik do
niniejszego zarzqdzenia.
§2

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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AKTYWA
A. AKTYWA TRWALE (1+1I+III+1V+V)

Stan na koniec okresu
bie~cego
poprzed n iego
(sprawo awczegg)
43851,97

38658,37

I. Wartosei niematerialne i prawne (I do 4)

PASYWA
A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY
1[+11+1I1+IV+ V+ VI+ VII+ VIII+I Xl
I. Kapital (fundusz) podstawowy

I. Koszty zakOliczonych prac rozwojowych

II. Nale:ine wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna)

2. Wartosc finny

III. Udzialy (akeje) wlasne (wielkosc ujemna)

3. Inne wartosci niematerialne i prawne

IV. Kapital (fundusz) zapasowy
V. Kapital (fundusz) z aktualizaeji wyeeny
VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieglyeh

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne

II. Rzeezowe aktywa trwale (I do 3)
I. Srodki trwale (a-e)

43851,97

38658,37

43851,97

38658,37

38070,00
5781,97

33840,00
4818,37

a) grunty (w tym prawo utytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty intyni erii Iqdowej i wodnej
c) urzqdzenia techniczne i maszyny

VIII. Zysk (strata) nello
IX. Odpisy z zysku nello w ei:tgu roku obrotowego
(wielkosc uiemna).

Stan na koniec okresu
bie~cego
poprzedniego
(sorawo awczeQo)
49078,14

43891,75

56086,10

49078,14

-7007,96

-5186,39

d) srodki transportu
e) inne srodki trwale
2. Srodki trwale

Vi

budowie

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie
III. NaletnoSci dlugoterminowe (I do 2)
I. Oct jednostek powiqzanych
2. Od pozostalych jednostek

IV. Inwestyeje dlugoterminowe (I do 4)
I . Nieruchomosci
2. Wartosci niematerialne i prawne
3. Dlugotenninowe aktywa finansowe (a-b)
a) w jednostkach powiqzanych

I

- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe

I

- udzie lone potyczki
- inne dlugotenninowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach
. udzia ly lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone potyczki
- inne dlugotenninowe aktywa finansowe
4 . Inne inwestycje dlugotenninowe

V. Dlugotem,inowe rozliezenia mi~dzyokresowe (I do 2)
I. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. -'nne rozliczeni a mi~dzyokreso~e

- 

-

--

-

"'--r ,· 

~11. AKTYWA OBROTOWE (1+11+11l+IV)

867( )

8131,39

I. Zapasy (I do 5)
I. Materialy
2. Polprodukty i produkty w toku
J. Produkty gotowe

• dlugoterminowa

4. Towary

- krotkotermi nowa

1
,I

. do 12

0

2800, 00
2800,00

okresie splaty

3445, 21

2898, 01

3445, 21

2898,01

- krotkoterminowe
I. Wobee jednostek powi<\Zlll1yeh
2. Wobec pozostalych jednostek (a-d)

miesi~cy

3304,00

b) inne
2. Naleznosci od pozostalych jedn ostek (a-d)
a) z tytulu dostaw i uslug

- dlugoterminowe

II. ZobowilfZ3nia dlugotenninowc (I do 2)

mies i~cy

- powyzej 12

2898,01

J. Pozostale rezerwy

3304,00
3304, 00

I. Nalcznosci od jednostek powi<\Zanych (a-b)
a) z tytulu dostaw i uslug

3445,21

I. Rczerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na swiadezenia emerytalne i podobne

. 5. Zaliezki na dostawy
II. Naletnosci kr6tkoterminowe (I do 2)
I

B. ZOBOWI,\ZANIA I REZ~tf ", NA
ZOBOWIAZANIA (I+U+III+IV
.
I. Rezerwy na zobowiltzania (I do J)

0

2800,00

a) kredyty i pOZyezki
b) z tyt ulu emisji dlumych papierow wartosciowyeh

okresie splaty :

e) inne zobowi<\Zlll1ia finansowe

- do 12 mies i~ey
- powyzej 12 m iesi~y
b) z tytulu podatkow, dotaeji , eel , ubezpieczen
spoleeznych i zdrowotnyeh oraz innyeh swiadezen
e) inne

d) inne
HI. Zobowi:p:ania kr6tkotemlinowe (I do J)
I. Wobee jednostek powi<\Zanye h (a-b)
a) z tytulu dostaw i uslug,

d) doehodzone na drodze s'ldowej
III. Inwestycje kr6tkoterminowe (I do 2)

- do 12

5367,38
5367, 38

I. Krotkoterminowe aktywa finansowe (a<)

5331,39
5331 , 39

a) w jednostkaeh powi'lzanyeh

0

okresie wymagalnosei :

miesi~ey
miesi~cy

- powyzej 12
b) inne

2. Wobee pozostalych jednostek (a-i)
a) kredyty i pOZyezki

- ud zialy lub akcje
- inne papiery wartoseiowe

b) z tyt ulu emisj i dluznych papierow wanoseiowyeh

- udzielo ne pozyezki

c) inne zobowi<\Z3nia finan sowe

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe

d) z tytulu dostaw i us/ug, 0 okresie "''Ymagalnosci :
miesi~ey

b) w pozostalych jednostkaeh

-do 12

- udzialy lub akcje

. po wyzej 12

- inne papiery wartoseiowe

e) zaliczki otrzymane na dostawy

mie si~cy

- udzi elone pOZyezki

f) zobowi<\Z3nia wekslowe

- inne krotkoterminowe aktywa tinansowe

g) z tytulu podatk6w, eel, ubezpieczen i innych swiadezen

c) srodk i pieni~zne i inne aktywa

pieni~zne

5367, 38

- srodk i pieni~zne w kasie i na rachunkach

5367, 38

5331,39
5331 , 39

- inne srodk i pieni~zne

I

h) z tytu Iu wynagrodzen

3445, 21

i) inne

2898, 01

J. Fundusze specjal ne

- inne aktywa pieni~zne
2. Inne inwestycje krotkoterminowe
IV. Kr6tkotcrminowe rozliczenia

mi~dzyokresowe

IV. Rozliczcnia

( I do 2)

I. Ujemna wanosc firmy
mi~dzyokresowe

2. Inne rozliczenia

I

mi~dzyokresowe

- dlugotcrminowe

I

- krotkoterminowe

52523, 35

AKTYWA RAZEM

Miejscowosc
Sporzi\.dzil:

Sochocm
Lilianna Adamska

Drukowane programe m PrzedsieblOrStwa I nformarycznego 1PS

"up;.

WWH".lps-m!or.com.pl

~=:~
litgr Liiianna Adamska

dnia

31-12-2013

46789, 76

-

-

-

PASYWA
RAZEM
- - -

Zatwierdzil: Kryspin Kadej

OR

52~2:}, 35

46789,7~

Nazwa

przedsi~biorstwa

Rachunek zysk6w i strat

GMINNY O$RODEK KUL TURY
UL. GUZIKARZY 8A

za

Q9.110SOCHOCIN

( z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycie/i)

NIP 507-14-71-166 Reg. 000936575

2013 ROK

wariant por6wnawczy

wersja por6wnawcza

Surny za okres
poprzedni
bie4cy (sprawo7.dawczy)

T res C
A. Przychody nello ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym:

6972,77

7321,76

6972,77

7321,76

343980,73
7693,60
30298,22
58841 ,93
5530,07

347039,67
5193,60
35090,63
30108,00
5779,40

166734,20
35076,24
7229,40
32577,07
-337007,96
330000,00

154162,06
34417,30
6080,45
76208,23
-339717,91
334531 ,52

330000,00
0,00

330000,00
4531 ,52
0,00

-7007,96
0,00

-5186,39
0,00

0,00

0,00

-7007,96
0,00

-5186,39
0,00

-7007,96

-5186,39

-7007,96

-5186,39

- od jednoslek powil\zanych
I. Przychody nellO ze sprzedazy produklow
II. Zmiana slanu produklow (zwi,.kszenie - warlosc dodalnia, zmniejszenie - warlOSC ujemna)
Ill. Koszl wylworzenia produklow n8 wlasne pOlrzeby jednoslki
IV. Przychody nellO ze sprzedazy lowarow i malerialow
B. Koszty dzialalnoki operacyjnej
I. Amorlyzacja
II. Zuzycie malerialow i energii
Ill. Uslugi obce

I IV. Podalki i oplaly, w Iym:
- podalek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
VII . Pozoslale koszly rodzajowe
VIII. WarlOSC sprzedanych lowarow i malerialow

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B)
O. Pozostale przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aklYwow Irwalych

II. DOlacje
Ill. Inne przychody operacyjne
E. Pozostale koszty operacyjne
I. Slrala ze zbycia niefinansowych aklywow Irwalych
II. Aklualizacja warlosci aklywow niefinansowych
Ill. I nne koszly operacyjne
F. Zysk (strata) z

dzialalno~ci

operacyjnej (C+O-E)

G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w Iym:
- dla jednoslek powil\zanych
II. Odselki , w Iym :
- od jednoslek powil\zanych
Ill. Zysk ze zbycia inweslycji
IV . Aktualizacja warlosci inweslycji
V.lnne
H. Koszty finansowe
I. Odselki, w Iym :
- od jednoslek powil\zanych
II. Slrala ze zbycia inweslycji
Ill. Aklualizacja warlosci inweslycj i
IV.lnne
I. Zysk (strata) z dzialalno~ci gospodarczej (F + G - H)

J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I- J.II)
I. Zyski nadzwyczajne

II. Slraty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brulto (I± J)
L. Podatek dochodowy

M. Pozostale obowillzkowe zmniejszenia zysku (zwi{!kszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K  L - M)
Miejscowosc

SOCHOCIN

Sporz~dzil:

LlLIANNA ADAMSKA

• dnia

31-12-2013

Zatwierdzil:

KRYSPIN KADEJ

DYREKTOR
GMINNEOO? ,KA KULTURY
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