ZARZ1\DZENIE Nr 36/2021
BURMISTRZA MIAST A I GMINY SOCHOCIN
z dnia 11 lutego 2021 r.
w spravde przyj~cia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury
'" Sochocinie za 2020 rok

Na pod stavv'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.
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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 vVSochocinie.
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
?asad y kOlltyn uacj i dzialalnosc i.

1'.

przy zalozeniu

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 188/20 18 Rad y Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 roku.
Miejsko - Gminnym Osrodkiem Kultury zarzqdza Dyrektor. ktory kieruje jego dzialalnosciq
i reprezentuje go na zewnqtrz.
Zas ad y (poljtyka) rachunkowo sci przyjyte przy sporzqdzaniu sprawo zdania finansowego
na dziei1 31.12.2019 1'. Sq zgodne z ll staWq 0 rachllnkowo sc i z dnia 29 wrzeSnia 1994 r.
z pMn. zm. Zapisy ksi~gow e 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
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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.
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AKTYWA
poprzedn,ego

A . AK TYWA TRWALE (I+II +III+ IV +V)
I. Wart osc i niema terialne i p rawne (1 do 4)

PASYWA

biezqcego
(sprawozdawczeg o )

123251.7 1

115 694 ,4 1

0,00

0,00

A . KAPITAL (F UNDUSZ) WLA SN Y
(i+ 1I +lIi+IV+ V+VI+ VII+ VIIi +i X)

sta n na koniec okresu
b'eZqCego
(sprawozdawczego)
poprzednoego

142 19,36

18979,72

28391,02

28 391 ,02

V II Zysk (Slral a) z lal ubieglych

-9823,61

- 14 171,66

V III Zysk (strata) netl o

--4348 .05

4 760,36

I Kap,tal (fundu sz ) podstawowy
il Nillezne wplaty na kap,tal podstawowy ( w,elllOsc uJem na)

1 KO Szly zakonczonych prac rozwoJowych
2 Warl OS¢ ,rrmy

III Udzla ly (ailcje) wiasne (wi elkosc uJem na)

3 Inne warto sci niernateflalne I pravvne

IV Kapllal (fundus z) zapasowy
V Kapital (funduSz) z aktualizacj i wyceny

4 Z8 1iczkl n8 war10sCf memat eralne I praw ne

II. Rz eczowe akt ywa trw ale (1 do 3)
1 Srodki trwale (a - e)

123 251.7 1

11 5694, 4 1

123251,71

11 5694,41

a) grunty (w tym prawo uzytkowanoa wieczy stego gruntu)
b) budynKI. lokal e , ob,ekty ,nzym er" IqdoweJ ' wodneJ
c) u"''ldzenia technlczne I ma szyny

123251 ,7 1

115694 ,41

0 ,00

0,00

0 ,00

0 ,00

000

0,00

0 ,00

0 ,00

0 00

0 ,00

VI Pozost ale kapilaly (fun dusze) rezerwowe

IX Odp,sy z zysku netto w ciqgu roku obrolowego
(wlelkO sc uJemna)

d) srodk, transp0rlu
e) .nne srodkl Irwale
2 Srodkl Irwale w budow,e
3 ZohCl ki na sro dkl Ifwa te w uudowle

III. Nal ein osci dl ugol erminow e (1 do 2)
1 Od jednostek powla zanych
2 Od pozos talych Jednost ek
i V. Inwestycj e dlugoterminowe (1 do 4)
I

Ni erucho mosci

2 Warlosci niemate nalne

I

prawn e

3 Dlugoterm inowe aktywa finansowe (a - b)
a)

W

Jednos tkach powlq zanych

,

- inne papiery wart osciowe

- udzielone pozycz K'
- inne dlugotrwale a ktywa finansowe
b ) w pozostalych jednostka ch

0,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

- udzialy lub akcje
- Inne papiery wartosciowe
- udzielone poiyczki
- inne dlugolrwa!e aktywa fin ansowe
4 Inne inwestycje dlugolerminowe

V. Dlug o termin ow e rOZli cze nia

I

I

- udZialy lub akCJe

mi~ dz y o kresowe

(1 do 2)

1 Aktywa z tyt ulu odroczonego podalku dochodowego
2 Inne rozliczenia m,<;dzyokresowe

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

5 925.80

14 946. 48

000

0.00

I. Zapasy (1 do 5)

tJ. LUtlUWl,o,LANIA I
(I+II+III+IV)

IIA

I. Rezerwy na zObowi.zania (1 do 3)

1 Malenaly

1 Rezerwa z tylUlu od'oezonego podalku doehodowego

2 Polprodukty ' pr odukty w toku

2 Rezerwa na sw,adc zenla emerytalne I podobne

3 Produk ,y gotoVie
4 T owary

1 179,53

1 Naleznosci od jednostek powiqzanych (a . b)
a ) z tytulu dostaw , uslug 0 okres. e splaty

· powyzej 12

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

mles,~cy

bl,nne

0,00

0,00

0,00

dlugoterminowe (1 do 2)

0,00

0,00
I

powi~zanych

1 179,53

0,00

0,00

m, es ,~cy

zobowJ ~ zanla

196,76

flllansQwe

1 Wobec lednosl ek pow,azanych (a - bl

el·n ne

1 179,53

a) z tytu lu dostaw. uslug, 0 okres,e wymaga lno$ci
- do 12

d) dochod zone na drodze s",dowej
III . Inwestycje kr6tkotermin owe (1 do 2)
1 Krotkotermrnowe aklywa frnansowe (a - c)

4 746, 27

13 766,95

47 46,27

13 766,95

0,0 0

0,00

pOW1~zanye h

2 Wobee pozostalych j€dnostek (a . i)

- Inne paplery wartosciow e

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

c) mne zObowiqzania fin ansowe
d) z tytulu dos taw , uslug,
0,00

0,00

- udzia!y lub akcje

- do 1 2

0

okresie wymagalnosc,

- poWlYiej 1 2

0,00

0,00

0,00

miesi~e y

e) zaliczk. otrzymane na dostawy

· udzielone pozyczk'

I) zobow._zan.a wekslowe

I inne aktyvva

0,00

miesi~cy

- inne paplery wanosciowe

- inne krotkotermlnowe aklyvya finansowe

0,00

- POwyiel 12 m'es'ecy

- ud 7ierone pozyczkl

b) w po zostalyeh jednostkach

0,00

bl inne

a) kredyty' pozyczk,

inne krOlkoterm,nowe ak tywa finansowe

0,00
0,00

mi esi~y

- udzialy lub akqe

g) z tytulu poda tkow, eel, ubezpleczeri i .nnyeh swiadezeri

pi en j~i: n e

w kasle i na ra chunkach

4 746,27

13766 ,95

h) z tytutu wynagrodzeri

4 746,2 7

13 766,95

i) inne

- inne srodk l plenj~zne
- inne ak tywa

166, 44

b) z tytulu em,sj' dtuznyctl pap,er6w wanosc iowych
C) inne

III , Zo bowi'lzania kr6tkoterminowe (1 do 3)

1 179,53

plenl~zne

0,00

d) inne

- POWYZel 12 m.es,ecy
b) z tytulu podalk6w, do taCJI , eel , ubezp,ee2eri spoleeznych,
zdrowolnyc h oraz Innych sWladc zen

pienl~zne

0,00

a) kredyty I pozyczk,

1179,53

al z tytulu dos taw I uslug 0 okre sie splaty

a) VI jednostkach

Zo bo wi~zania

2 Wobee pozostalyeh lednostek (a . d)

2 Naleznosc, od pozos talych jednostek (a - d)

- srod kl

0,00

- krOlkote rmln owe

It.

1. Wobec jednos tek

0,00

c) srodkl

0,00

- dtugotermtnowe

1 179,53

· do 12 m'esl~cy

~

111 66 1.17

0.00

- krotkotermlnowa

3 Pozos tale rezerwy

tt. Nateinosci kr ot kot ermin o w e (1 do 2)

· do 12

114 958.15

. cUugolermlnowa

5 Zalrezk, na dostawy

I

NA LUt!()WI,

K"LOOK V'

3, Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia

piem~zne

2. Inne In weslycje kr6tkoterminowe

mi~dzyokresowe

(1 do 2)

0,00

0,00

166.44

196,76

114 791,71

111464,41

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

IV. Kr6tk otermin ow e rozliczenia mifidzyokresowe

2. Inne rozhczenla

mi~dzyokre sowe

- d1ugotermlnowe

114791 ,71

111 464, 41

114791,7 1

111464,4 1

129177 ,51

130640,89

- krOliwlermlnowe
129 177,5 1
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PASYWA RAZEM

130640 ,89
Zatwierdzif

Kryspin KadeJ

Kultury w .SochOCinie
ut. Guzlkarzy 8A
09-110 Sochocin
NIP:

\lIf.1SKO.c\fl'~"OSROD£KAtLThR\

. .

ul. Guzikarzy 8 A
Rachunek zyskow , strat
09-110 SOCHOCIN
za 2020 rok
I liP 56J.1.1.71·1ts, REGON:0009365E I
.
b k6 . b
'
. I')
567-14-71-166 REGON 000936575
.
(Z WY CjczenJem an WI U ezpleczycle I
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Trese
A . Przychody netto ze sprzedazy I zr6wnane z nimi, w tym :
- od jednoslek powiqzanych
I Przychody nello ze sprzedazy produkl6w

poprzednl

Sumy za okres
biezqcy (sprawozdawczy)

429775,00

402750,00

429775 ,00

402750 ,00

437731,21

417615,88

7557 ,65

7557 ,30

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
I. Amorlyzacja
I! Zuzycie material6w i energii
III . Uslugi obce
IV. Podatki i oplaty. w tym .
- podatek akcyzowy
V Wynag rodzenia
VI Ubezpleczenia spoleczne i inne swiadczenla

30264 ,39

30131,30

52425,00

43588,06

10242,90

5258 ,90

0,00

0,00

200927,59

234777,53

37320,58

44257 ,07

6342,68

7522,51

92650,42

44523 ,21

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B)

-7 956,21

-14865,88

D. Pozostale przychody operacyjne

3327,30

19449,65

0,00

0,00

3327,30

19449,65

0,00

0,00

-4 628,91

4583,77

280,86

176,59

280,86

176,59

0,00

0,00

-4348,05

4760,36

0,00

0,00

-4348,05

4760,36

-4348,05

4760,36

VII . Pozoslale koszly rodzajowe
VII! . Wartosc sprzedanych towar6w I material6w

I. Zysk ze zbycla niefinansowych aklyw6w trwalych
II DOlaCje
III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostale koszty operacyjne
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)

G. Przychody finansowe
I Dyw,dendy I udzlaly

W

zysKach , w tym:

- dla jednostek powlqzanych
II Odselk l. w Iym.
- od jednoslek powiqzanych
III. Zysk ze zbycia Inwestycji
IV AklualizaCja wartosci inwestycji
V Inne
H. Koszty finansowe
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)
J. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J .I - J.II)
I Zyskl nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowigzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)

. ;Ii.
H

1

,

,

