
ZARZ1\DZENIE Nr 36/2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN 


z dnia 11 lutego 2021 r. 
w spravde przyj~cia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury 
'" Sochocinie za 2020 rok 

Na podstavv'ie art. 267 Ust. 1 pkt. 2 ustaw) z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(t. j, Oz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (t. j. Oz. U. z 2020 r. 
poz. 194 ze zm.) oraz alt, 52 ust. 1 i art. 53 Ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 
o rachunkowosci (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zarzqdza sil(, 
co llastypuje : 

§1. Przyjrnuje siy roczne sprawozdanie finansowe obejmujqce sporzqdzony bilans 
wraz z informacjq dodatkowq do bilansu oraz rachunek zysk6w i strat Miejsko - Gminnego 
Osrodka Kultury w Sochocinie za 2020 role stanowiqce zatqczniki do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr. 

Sporz~dzil: 

I datil: Ie C1 -uJn 

podpis Cr(a~tk.. 

Sprawdzil 

Kierownik Wydziatu: 

SPRAWDZONO POD WZGL~DEM 
Podpis obstugi prawnej Urzydu: ............. f~~~T~~WNY 


:tAU/I,t \."""·1. 



.IJlLol.)J\tro'll.l,' I VJI\VUr,1\ I\VLI ~ I\J 
ul. Guzikarzy 8 A 


09-110 SOCHOCIN 

NIP;507-14071·166, REGON' 000936575 


Inforrnllcja dodlltkowll do sprawozdania finansowego Sarnor7:l1dowej Tnstytucji Kultury 

- Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie 

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Miejsko - Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie z siedzibq przy ul. Guzikarzy 8A jest 
samorzqdowq instytucjq kultury posiadajqcq osobowosc prawnq NIP 5671471166 REGON 
000936575. 

Zgoclnie z uclnvafq nr XX1I16012020 z dnia 30 lislopada 2020 roku zmieniajqcej UChWafy nr 
Xl!89/2008 w sprawie uchwalenia slatutu gminy oraz uchwalq nr XXII161 /2020 Rady Gminy 
Sochocin z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Osrodka Kultury 
w Sochocinie z dniem 1.0 1.2021 r. zrnieniono nazwy jednostki z Gminnego Osrodka Kultury 
w Sochocinie na Miej sko - Glllinny Osrodek Kultury vV Sochocinie. 

PodslawoW)'1ll celem statulowym \\ rozumicniu ustawy 0 organizowaniu i prowadzeniu 
dzialalnosc i kulturalnej jest pozyskiwanie i przygotowanie spokcznosci gminy Sochocin 
do aktywnego lIczestnict\va w kulturze oraz jej wspohworzenie. Podstawowy przedmiot 
dzialalnosci wedlug PKD 9004Z Dzialalnosc: Obiekto\v Kulturalnych. 

Instytucja sporzqdza rocznq sprawozdawczosc: finansowq obejmujqcq: 

- bilans jednostki. 

- rachunek zyskow i str81. 

- informac.i~ dodatkowq. 

Sprawozdanie sporzqdzone zostal0 za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 1'. przy zalozeniu 
?asad y kOlltyn uacj i dzialalnosc i. 

Sprawozdanie zawiera dane jednostkovve dotyczqce tylko jednej instytllcji. 

Miejsko - Gminny Osrodek Kultllry jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Organizatora - Miasto i Gminy Sochocin pod pozycjq nr 4 oraz posiada wlasny statut 
nadany Uchwalq nr XXIII 1 88/20 18 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 roku. 

Miejsko - Gminnym Osrodkiem Kultury zarzqdza Dyrektor. ktory kieruje jego dzialalnosciq 
i reprezentuje go na zewnqtrz. 

Zasad y (poljtyka) rachunkowosci przyjyte przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego 

na dziei1 31.12.2019 1'. Sq zgodne z ll staWq 0 rachllnkowosc i z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 
z pMn. zm. Zapisy ksi~gowe Sq pro\\.adzone na podstawie dowodow ksiygowych; zapisy 
w ksi~gach rachunkowych ujmu.iq zdarzenia \\' porzqdku chronologicznym i systematycznym. 

Srodki trwak. wa110sci niemateri alne i prav."ne wycenia si~ wedlug cen nabycia pomniejszone 

o odpisy amortyzacyjne: do bilansu skbdniki te wycenia si~ wedlug wartosci netto, czyli 
po odliczeniu dotychczasowego 1Il110rzenia. Sl'Odki trwale w budowie wycenia siy w 

vv)'sokosc i ogolu kosztow pozostajqcych w bezposrednim zwiqzku z ich nabyciem lub 



w aradze darowizny lub winny nieodplatny 
i prawnej stanowi cena sprzedazy 

samego lub podobnego przedmiotu z nabycia, chyba ze umowa darowizny alba 
ty w wysokosci. 

. W obrocie skladnikami 
ccny 
tego 

wlasne, 

Pozostale srodki oraz niematerialne i prawne 0 uzytkowania dluzszym 
w 0 podatku 
v\' momenclc 

rok. lecz 0 okreslonej 
I 

Sq 

wal10sci okreSlonej w o podatku dochodowym 
dokonywane 

po miesitj-cu oddania skladnika do uzytkowania. 

rezerw na 
przez organizatora \V planie finansovvym kwot na 

nych vV 

- Gminnym Osrodku Kultury w me 

roku obrotmvym. 

Jcdnostka nie tworz), j rezerw z tytulu podatku os6b prawnych, 
korzysta ze zwolnienia ad podatku na podsta\vie art. 17 ustawy 0 podatku dochodovvym 

prawnych. 

w sko - Gminnvm Kultury vAi 

rodzajowym, natom 
por6wnawczym. 

tl"\va!ych \\ 

e\videncjonowane 

przeksi~gowuje 

820 

w 

w 

dzia!alnosci kulturalnej moze 
802) z przeznaczeniem na 

roku 

B. Dodatko"ve informacje i objasnicnia 
1. z1111an I 

SroLlki tr,,~lr \\cdlug 
r()dznj"" 

0,00 



W roku 

o podatku 

'vV I'v1 - Gl1linnym ku 
amortyzowane do obslugi 

bezposrednio w koszty 

uzytkowania. 

trwatych. w tym 

..l." dokonanych w trakcie roku 

tnvatych dla aktywow niefinansowych 

finansowych dotyczy. 

4. 	 prac oraz , a 

okresu ich odpisywania, odpowiednio wart liSt. 3 oraz art. 

44b ust. 10
5. 

6. 	 jednostky trwalych, 

na podstmvie w tym z umow 

me 

7. 	 oraz wartosc w tym akcji 

oraz dtuznych 

8. 

9. 

10. 	 oraz stan 

i rezerwowych, 0 zestawienia zmian w 

11. w 

tvl zysku netto za na pokrycie strat 
instytucji. 

12. co do podziatu 

13. Podzial 

o rachunkowosci 



na z tytulu 
me 

15. 	 na maj::ttku 

16. 	 wanmJ.::owych, vV tym 
niC\vykazanych w bilansie, ze wskazaniem 

lla mqj::ttku jednostki oraz charakteru i fonny 

17. 	 biernych rozl' 
nieodplatnie 

przycbodow kwoty rozliczane 
przychodami operacyjnymi rownolegle do 

wykazywany w 
tvmi pozycjami; to w szczegolnosci 

naleZllosci I krotkoterminowq 

19. 	 gwarancJI 
w 	 dotyczy. 

tinansowymi 

:.: I. In rozumieniu ali. 28m ust. 1 
prawnych (Oz. U. z 

opodatkowanych 

- nie dotyczy. Gminny 
zgodnie z artykulem 

sp6lce 	akcyjnej w zamian za 
lub 

za dostawy 

w roku 

dochodO\vym a 

krore 
budowie w roku obrotowym 

oraz nabycia lub 

\vytworzenia produkt6w w roku 




31. w ostatnim na nast~pny rok naklady na . 

tf\\alc: poniesione i planowane naklady na ochrony 

me 
koszt6w 0 

z1.. 

na rachunku - 1 

II Southern Rock nad Wkr~ 4250,00 z1.., 

- przychody z tytulu zwolnienia z z tytufU skladek za marzec, 
2 marca r. 0 szczeg61nych 

I 1 
i kryzysowych- 15 01 

z tytulu odszkodowania ubezpieczyciela za i budynku 

npt"'Ai' V1 ne Z1. 

w rachunku 
to \vydatki 

8 w sali 
zt. 

z pracaml 
art. 

Z na 
okreslonym \V art. 2 pkt. ustawy z 

lub kwoty opIaly za 

finans6w 
dochod6w 

dotycz) . 

35 [nne spos6b 
jednostki - w 

marzec - maj 2020 roku 
rozwiqzaniach zwi~zanych z 

COVID-19, innych 
150]5.80 

http:150]5.80


4 

Informacjc 0: 

I. 	 Zatrudnienie ug stanu na 31. :2 r : 

MGOK - I elat. 

- instruktor - I etat. 

Y:z ctarl!. 

Ictal. 

If, ctaru. 

w MGOK - 4 * 114 etatu 

z 	 lub 

nadzoruiqcych sp6iek 

. K \\\)tach iczcle . pozyczek i o podobnym 

osobol11 wchodzqcym qcych. nadzorujqcych administrujqcych 

jcdnostkL ze 

oraz umorzonych, a 

zaciqgnielych \v ich im kiego u, ze wskazaniem 

[(\\oty dla 

...J.. 	 wyplaconym lub naleznvm za 

I1le 

5. 	 ubieglych 

w roku u 

- me 

6. o 	 dniu bilansowym, a 
onych W 1I na majqtkow4, 

tinansO\q oraz vv'ynik finansowy jednostki 

'7 
I . dokonanych v\ ityki) rachunkowosci, 

majqtkowq, 

zmianarni vv'Yniku 
oraz przedstawienie zrniany sposobu 

tlnansowcu.o vlraz Z Dodaniem jej 

\vraz z wyjasnieniem. zapevv'lllaJ4ce por6wnywal 
za ze za obrotowy 

me 

9. o 	 nie pod konsolidacji me 



10. Informacje 0 transakcjach zjednostkami powi'lzanymi - nie dotyczy. 

11. Wykaz sp6tek (nazwa. siedziba). w kt6rych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale 
lub 20% w og61nej liczbie gios6w \V organie stanowi'lcym sp61ki; wykaz ten powinien 
zawierac takZe informacje 0 procencie posiadanego zaangazowania w kapitale oraz 0 kwocie 

kapitalu wlasnego i zysku lub stracie netto tyeh sp61ek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy. 

12. Jezeli jednostka nie sporz'ldza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystaj'lc 
ze zwolnicnia Iub wytqCZel1 - nie dotyezy. 

13. W przypadku sprawozdania finansowego sporzqdzonego za okres, wei'lgu kt6rego 
nast'lpiio poiqczenie - nie dotyczy. 

14. Inne informacje nil. wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny spos6b wplynqc 

na oceny sytuacji majq.tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy. 

OR 
SIE;GO 

8 ('Iot.,;~~ 
Ewa Nowicka 



~IEJ~K().G~11\~YOSRUDP' ~ULnfRY 
ul GuzikarlY 

Miejsko - Gminny Osrodek Kultury w 09-110 SOCHOCIN 
Sochocinie ul. Guzikarzy 8A NIP 567·1~ · 71·t66, REGON:000936575 BILANS 

(z wylqczen,em bank6w , ubezp leczycle li )09 -110 Sochocin 
I L.. L.-V L.-V ,...., ., ....."" iJ vll;..~""'L.."_flly " Ll \ ...""... ' ...... 1 1 ....... I
N if-' ~b / - 1 4-( 1 -16 6 KI:GUN 0 0 0 93657 5 

AKTYWA 

A . AK TYWA TRWALE (I+II+III+IV+V) 

I. Wart osc i niematerialne i p rawne (1 do 4) 

1 KOSzly zakonczonych prac rozwoJowych 

2 WarlOS¢ ,rrmy 

3 Inne wartosci niernateflalne I pravvne 

4 Z8 1iczkl n8 war10sCf memat eralne I praw ne 

II. Rz eczowe aktywa trwale (1 do 3) 

1 Srodki trwale (a - e) 

a) grunty (w tym prawo uzytkowanoa wieczystego gruntu) 

b) budynKI. lokale , ob,ekty ,nzymer" IqdoweJ ' wodneJ 

c) u"''ldzenia technlczne I ma szyny 

d) srodk, transp0rlu 

e) .nne srodkl Irwale 

2 Srodkl Irwale w budow,e 

3 ZohCl ki na sro dkl Ifwa te w uudowle 

III. Nalein osci dlugol erminow e (1 do 2) 

1 Od jednostek powlazanych 

2 Od pozostalych Jednostek 

iV. Inwestycje dlugoterminowe (1 do 4) 

I Ni erucho mosci 

2 Warlosci niemate nalne I prawn e 

3 Dlugoterminowe aktywa finansowe (a - b) 

a) W Jednostkach powlqzanych 

- udZialy lub akCJe 

- inne papiery wart osciowe 

- udzielone pozycz K' 

- inne dlugotrwale aktywa finansowe 

b ) w pozostalych jednostkach 

- udzialy lub akcje 

- Inne papiery wartosciowe 

- udzielone poiyczki 

- inne dlugolrwa!e aktywa finansowe 

4 Inne inwestycje dlugolerminowe 

V. Dlugo terminow e rOZliczenia mi~dzyo kresowe (1 do 2) 

1 Aktywa z tyt ulu odroczonego podalku dochodowego 

2 Inne rozliczenia m,<;dzyokresowe 

sIa n na kOfllCC okresu 

biezqcego PASYWA 
poprzedn,ego (sprawozdawczego) 

A . KAPITAL (F UNDUSZ) WLASNY 

123251.71 115 694 ,41 (i+ 1I +lIi+IV+ V+VI+ VII+VIIi +i X) 

0,00 0,00 I Kap,tal (fundusz ) podstawowy 

il Nillezne wplaty na kap,tal podstawowy ( w,elllOsc uJemna) 

III Udzla ly (ailcje) wiasne (wielkosc uJemna) 

IV Kapllal (fundusz) zapasowy 

V Kapital (funduSz) z aktualizacj i wyceny 

123 251.71 11 5694, 41 VI Pozost ale kapi laly (fundusze) rezerwowe 

123251,71 11 5694,41 V II Zysk (Slrala) z lal ubieglych 

VIII Zysk (strata) netl o 

123251 ,7 1 115694,41 IX Odp,sy z zysku netto w ciqgu roku obrolowego 

0,00 0,00 (wlelkO sc uJemna) 

0 ,00 0 ,00 

000 0,00 

0 ,00 0 ,00 

0 00 0 ,00 

0,00 0 ,00 

0 ,00 0,00 

sta n na koniec okresu 
b'eZqCego 

poprzednoego (sprawozdawczego) 

142 19,36 18979,72 

28391,02 28 391 ,02 

-9823,61 - 14 171,66 

--4348 .05 4 760,36 

I 
I 
, 



I 

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) 

I. Zapasy (1 do 5) 

1 Malenaly 

2 Polprodukty ' produkty w toku 

3 Produk ,y gotoVie 

4 Towary 

5 Zalrezk, na dostawy 

tt. Nateinosci krotkoterminow e (1 do 2) 

1 Naleznosci od jednostek powiqzanych (a . b) 

a ) z tytulu dostaw , uslug 0 okres.e splaty 

· do 12 m'esl~cy 

· powyzej 1 2 mles,~cy 

bl,nne 

2 Naleznosc, od pozostalych jednostek (a - d) 

al z tytulu dostaw I uslug 0 okresie splaty 

· do 12 m,es,~cy 

- POWYZel 12 m.es,ecy 
b) z tytulu podalk6w, dotaCJI , eel , ubezp,ee2eri spoleeznych, 

zdrowolnych oraz Innych sWladc zen 

el·nne 

d) dochodzone na drodze s",dowej 

III . Inwestycje kr6tkotermin owe (1 do 2) 

1 Krotkotermrnowe aklywa frnansowe (a - c) 

a) VI jednostkach pOW1~zanyeh 

- udzialy lub akqe 

- Inne paplery wartosciow e 

- ud 7ierone pozyczkl 

~ inne krOlkoterm,nowe ak tywa finansowe 

b) w pozostalyeh jednostkach 

- udzia!y lub akcje 

- inne paplery wanosciowe 

· udzielone pozyczk' 

- inne krotkotermlnowe aklyvya finansowe 

c) srodkl pienl~zne I inne aktyvva pienj~i:ne 

- srod kl plenl~zne w kasle i na ra chunkach 

- inne srodk l plenj~zne 

- inne ak tywa piem~zne 

2. Inne In weslycje kr6tkoterminowe 

IV. Kr6tkoterminow e rozliczenia mifidzyokresowe 

AKTYWA RAZEM 

5 925.80 14 946. 48 

000 0.00 

1 179,53 1 179,53 

0 ,00 0,00 

0 ,00 0,00 

0,00 

1179,53 1 179,53 

0,00 0,00 

1 179,53 1 179,53 

4 746, 27 13 766,95 

4746,27 13 766,95 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

4 746,27 13766,95 

4 746,2 7 13 766,95 

129 177,51 130640,89 

tJ. LUtlUWl,o,LANIA I K"LOOK V' NA LUt!()WI, IIA 
(I+II+III+IV) 114 958.15 111 66 1.17 

I. Rezerwy na zObowi.zania (1 do 3) 0.00 0,00 

1 Rezerwa z tylUlu od'oezonego podalku doehodowego 

2 Rezerwa na sw,adczenla emerytalne I podobne 0,00 0,00 

. cUugolermlnowa 

- krotkotermlnowa 

3 Pozos tale rezerwy 0,00 0,00 

- dtugotermtnowe 

- krOlkote rmln owe 

It. Zobowi~zania dlugoterminowe (1 do 2) 0,00 0,00 
I 

1. Wobec jednostek powi~zanych 

2 Wobee pozostalyeh lednostek (a . d) 0,00 0,00 

a) kredyty I pozyczk, 

b) z tytulu em,sj' dtuznyctl pap,er6w wanosciowych 

C) inne zobowJ~zanla flllansQwe 

d) inne 

III , Zobowi'lzania kr6tkoterminowe (1 do 3) 166, 44 196,76 

1 Wobec lednosl ek pow,azanych (a - bl 
0,00 0,00 

a) z tytu lu dostaw. uslug, 0 okres,e wymagalno$ci 0,00 0,00 

- do 12 miesi~y 

- POwyiel 12 m'es'ecy 

bl inne 

2 Wobee pozostalych j€dnostek (a . i) 0,00 0,00 

a) kredyty' pozyczk, 

b) z tytulu emis!' dluznych pap.er6w wanosciowych 

c) mne zObowiqzania fin ansowe 

d) z tytulu dostaw , uslug, 0 okresie wymagalnosc, 0,00 0,00 

- do 1 2 miesi~cy 

- poWlYiej 1 2 miesi~ey 

e) zaliczk. otrzymane na dostawy 

I) zobow._zan.a wekslowe 

g) z tytulu podatkow, eel, ubezpleczeri i .nnyeh swiadezeri 

h) z tytutu wynagrodzeri 

i) inne 0,00 0,00 

3, Fundusze specjalne 166.44 196,76 

IV. Rozliczenia mi~dzyokresowe (1 do 2) 114 791,71 111464,41 

1. U;emra warto..<;c firmy 

2. Inne rozhczenla mi~dzyokresowe 114791 ,71 111 464,41 

- d1ugotermlnowe 114791,7 1 111464,4 1 

- krOliwlermlnowe 

PASYWA RAZEM 129177,51 130640,89 

Mlejscowosc SochoCI n dnia 09,02.2021 Zatwierdzif Kryspin KadeJ 
SporzqdZ ~ Ewa Nowicka 

r,LOWNY I<,SI[iGO'. 



Kultury w .SochOCinie \lIf.1SKO.c\fl'~"OSROD£KAtLThR\ . . 
ut. Guzlkarzy 8A ul. Guzikarzy 8 A Rachunek zyskow , strat 
09-110 Sochocin 09-110 SOCHOCIN za 2020 rok 

I liP 56J.1.1.71·1ts, REGON:0009365E I . b k6 . b ' . I') 
NIP: 567-14-71-166 REGON 000936575 . (Z WY CjczenJem an WI U ezpleczycle I

wariant porownawczy 

. ; Ii. 

nazwa przeO~";'UIUI "Wd Sumy za okres 
Trese poprzednl biezqcy (sprawozdawczy) 

A . Przychody netto ze sprzedazy I zr6wnane z nimi, w tym: 
429775,00 402750,00 

- od jednoslek powiqzanych 

I Przychody nello ze sprzedazy produkl6w 
429775 ,00 402750,00 

II . Zmiana slanu produkl6w (zwi~kszenie - warlosc dodalnia . zmniejszenie - warlOSc ujemna) 

III. Koszl wytworzenia produkl6w na wlasne polrzeby jednostki 

IV . Przychody nellO ze sprzedaty towarow I material6w 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 437731,21 417615,88 

I. Amorlyzacja 7557 ,65 7557 ,30 

I! Zuzycie material6w i energii 30264 ,39 30131,30 

III . Uslugi obce 52425,00 43588,06 

IV. Podatki i oplaty. w tym . 10242,90 5258,90 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V Wynagrodzenia 200927,59 234777,53 

VI Ubezpleczenia spoleczne i inne swiadczenla 37320,58 44257,07 

VII . Pozoslale koszly rodzajowe 6342,68 7522,51 

VII! . Wartosc sprzedanych towar6w I material6w 92650,42 44523,21 

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B) -7 956,21 -14865,88 

D. Pozostale przychody operacyjne 3327,30 19449,65 

I. Zysk ze zbycla niefinansowych aklyw6w trwalych 

II DOlaCje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 3327,30 19449,65 

E. Pozostale koszty operacyjne 0,00 0,00 

I. Slrala ze zbycia niefinansowych aklyw6w Irwalych 

II. Akluallzacja warlosci aklyw6w niefinansowych 

III. Inne koszty operacYjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) -4 628,91 4583,77 

G. Przychody finansowe 280,86 176,59 

I Dyw,dendy I udzlaly W zysKach , w tym: 

- dla jednostek powlqzanych 

II Odselk l. w Iym. 280,86 176,59 

- od jednoslek powiqzanych 

III. Zysk ze zbycia Inwestycji 

IV AklualizaCja wartosci inwestycji 

V Inne 

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

I. Odselkl. w tym 

- dla jednostek powigzanych 

II . Sirata ze zbycia inwestycji 

III. Aklualizacja wartosci inwestycji 

IV Inne 

/. Zysk (strata) z dZialalnosci gospodarczej (F + G - H) -4348,05 4760,36 
J. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J .I - J.II) 0,00 0,00 

I Zyskl nadzwyczajne 

II. Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) -4348,05 4760,36 
L. Podatek dochodowy 

M. Pozostale obowigzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty) 

N. Zysk (strata) netto (K - L - M) -4348,05 4760,36 , 

H 
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