ZARZ~DZENIE

NR 1512018

WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie przyjl(cia sprawozdania
w Sochocinie za 2017 rok

finansowego

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.)
oraz art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) zarz~dza sil(, co nastl(puje:

§ 1. Przyjrnuje si y roczne sprawozdanie finansowe obejrnujqce sporzqdzony bilans oraz
rachunek zysk6w i strat Grninnej Biblioteki Pub1icznej za 2017 rok stanowiqce zalqczniki do
niniejszego zarzqdzenia.
§ 2. Zarzqdzenie wchodzi z dniem podpisania.

W,olt1
Andrzcj

Sporzljdzil:

Sprawdzil pod
formalno 

data:

data:
.2.~ O.Uoi~

podpis:

[N~c~

wzgl~dem

Z'V~fnatowski

'II'. I Kt=Lt:KWY

tl.

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)
I. Zapasy (1 do 5)

266,02

334.77

0.00

0.00

NA~,

.or

'II'.

(I+II+III+IV)
I. Rezerwy na

zobowi~zania

(1 do 3)

1. Materialy

1. Rezerwa z lylulu odroczonego podatku doehodowego

2. P6Iprodukty i produkty w toku

2. Rezerwa na swiadezenia emerytalne i podobne

3. Produkty gotowe

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,43

41,38

0.00

0,00

0.00

0,00

36,43

41.38

0,00

0,00

36,43

41.38

0,00

0.00

0,00

0.00

266 .02

334.77

- krotkoterminowa
3. Pozostale rezerwy

5. Zaliczki na dostawy
II. Naleznosei krotkotenninowe (1 do 2)
1. Naleznosei od jednostek powi¥anyeh (a - b)
a) z tylulu doslaw i uslug 0 okresie splaly

0.00
0,00

0.00

0.00

0.00

- krotkoterminowe

II.

Zobowi~zania

dlugoterminowe (1 do 2)

1. Wobee jednostek powi'!zanyeh

miesi~cy

- powyzej 12

- dlugolerminowe

0.00

2. Wobee pozostalyeh jednostek (a - d)

miesi~cy

a) kredyty i pOZyezki

b) inne
2. Naleznosei od pozostalych jednostek (a - d)
a) z tylu!u dostaw i uslug
- do 12

41,38

0,00

- dlugoterminowa

4. Towary

- do 12

36,43

0

okresie splaty :

0.00

0,00

b) z tylutu emisji dluznych papierow wartosciowych

0.00

0.00

c) inne zobowi'!zania finansowe
d) inne

miesi~ey

III.

- powyzej 12 miesi~ey
b) z Iylulu podatk6w. dotaeji . eel, ubezpieezeri spo!eeznyeh i
zdrowolnyeh oraz innyeh swiadczeri

Zobowi~zania

krotkoterminowe (1 do 3)

1. Wobee jednoslek powi'!zanyeh (a - b)
a) z tylulu doslaw i uslug,

c) inne

- do 12

d) dochodzone na drodze s'!dowej
III. Inwestycje kr6tkoterminowe (1 do 2)
1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe (a - c)
a) w jednostkaeh powi'!zanyeh

266,02

334.77

266.02

334,77

0.00

0.00

okresie wymagalnosci:

0

miesi~cy

- powyzej 12

miesi~cy

b) inne
2. Wobee pozostalych jednoslek (a - i)
a) kredyty i pozyezki

- udzia!y lub akeje
- inne papiery wartosciowe

b) z tylutu emisji dluznyeh papier6w wartosciowyeh

- udzielone pozyczki

c) inne zobowi'lzania finansowe
d) z lylulu dostaw i uslug,

- inne kr6tkolerminowe aktywa finansowe
0,00

b) w pozoslalych jednostkaeh

0,00

- powyi:ej 12

- udzia!y lub akeje

okresie wymagalnosei:

0

- do 12 miesi'1CY
miesi~cy

e) zaliczki olrzymane na dostawy

- inne papiery wartoseiO\'.'e
- udzielone pozyezki

f) zobowi'!zania wekslowe

- inne kr6tkoterminowe aklywa finansowe

g) z tylulu podatk6w, eel, ubezpieczeri i innych swiadczeri

c) srodki pieni'1zne i inne aktywa pieni'1zne
- srodki pieni'1zne w kasie i na rachunkaeh

266,02

334,77

266.02

334.77

h) z lylulu wynagrodzeri
i) inne
3. Fundusze speejalne

- inne srodki pieni'1zne

tV. Rozliczenia

- inne aktywa pieni'1zne

IV. Krotkoterminowe rozliczenia

mi~zyokresowe

(1 do 2)

1. Ujemna wartosc firmy

2. Inne inweslycje krolkoterminowe

2. Inne rozliezenia mi'1dzyokresowe

mi~dzyokresowe

- dlugoterminowe
- kr6tkoterminowe
AKTYWA RAZEM
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334.77
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Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Guzikarzy 8A
09-110 Sochocin

Rachunek zyskow i strat

NIP: 567-147-21-083 REGON 130879661

(z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli)

nazwa

za 2017 rok
wariant porownawczy

przedsi~biorstwa

Trese

Sumy za okres
poprzedni

biezqcy (sprawozdawczy)

133700,00

155074,00

133700,00

155074,00

133713,59

155121,40

I. Amortyzacja

0,00

0,00

II. Zuzycie materia!6w i energii

0 ,00

0,00

0,00
642,60
0,00

1 790,00
582,00
0,00

99339,95
18179,13

111406,70
19763,16

A. Przychody netto ze sprzedazy i zr6wnane z nimi, w tym:

- od jedno stek powiqzanych
I. Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w
II. Zmiana stanu produkt6w

(zwi~kszenie

- wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna)

III . Koszt wytworzenia produkt6w na w!asne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaiy towar6w i material6w
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej

III. Uslugi obce
IV. Podatki i op!aty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
. 'I. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia

2643 ,66

3062,96

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

12908,25
-13,59

18516,58
-47,40

D. Pozostale przychody operacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13,59
120,34

-47,40
111,20

120,34

111,20

0,00

0,00

106,75

63,80

0,00

0,00

106,75

63,80

v iI. Pozostale koszty rodzajowe
VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i materia!6w

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostale koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwa!ych
II. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych
III . Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udzialy w zyskach . w tym:
- dla jednostek powiqzanych
II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiqzanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartosci inwestycji
V.lnne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki , w tym:
- dla jednostek powiqzanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartosci inwestycji
IV. lnne
I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H)

J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I - J .II)
I. Zyski nadzwyczajne
II . Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku

(zwi~kszenia

straty)

106,75

N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
Miejscowosc:

Sochocm

dma :

Gl6WNY KSI~GO\'I' Y
Sporzqdzil:

Ewa Nowicka

eIVowick.mgr Ewi./ NowiGka

20.02 .2018 r.

,

63,80

