
Zarzqdzenie Nr 1412014 

W 6jta Gminy Soc hoc i n 

z dnia 19lutego 2014 roku. 


w sprawie przyjecia sprawozdaniajinansowego Gminnej Biblioleki Publicznej w Sochocinie 
za 2013 rok. 

Na podslawie arl. 267 usl. 1 pkl. 2 uSlawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 jinansach 
publicznych (t}. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), arl. 27 uslawy z dnia 25 paidziernika 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulluralnej (t}. Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz 
arl. 2 usl. 1 i arl. 52 usl. 1 uslawy z dnia 29 wrzeinia 1994r. 0 rachunkowosci (t}. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 330 ze zm.) W6jl Gminy Sochocin zarzqdza, co naslepuje: 

§1 

Przyjmuje sie roczne sprawozdanie jinansowe obejmujqce sporzqdzony bilans oraz rachunek 
zysk6w i slral Gminnej Biblioleki Publicznej w Sochocinie za 2013 rok slanowiqcy zalqcznik 
do niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Zarzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania. 

~~ 
mgr Anna IX'iJM't:howska 

Sporzqdzil: Sprawdzil pod wzgifdem 

data: 



Nazwa przedsi~biorslwa 
Rachunek zyskow i stratGMINNA BIBLIOTEKA PUBLlCZNA 

UL. GUZIKARZY 8A za 2013 ROK 

W-1I0 SOCHOCIN NIP 567-14-17-21-083 Reg. 130879661 ( z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) 
wersja porownawcza wariant por6wnawczy 

T res C Sumy za okres 

poprzedni bie:zqcy (sprawo7.dawczy) 

A. Przychody nello ze sprzedazy i zr6wnane z nimi, w tym: 45,96 44,79 
- od jednostek powil\zanych 

I. Przychody netto ze sprzedazy produktow 45,96 44,79 
11. Zmiana stanu produktow (zwif<kszenie - wartosc dodatnia , zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki 

IV . Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 

I. Amorlyzacja 

II. Zuzycie malerialow i energii 

III. Uslugi obce 

IV . Podatki i oplaty , w tym : 

- podatek akcyzowy 

V. Wynagrodzenia 

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 

VII. Pozostale koszty rodzajowe 

VIII. Wartosc sprzedanych lowarow i materialow 

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

D. Pozostale przychody operacyjne 

I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywow trwalych 

II. Dotacje 

Ill. Inne przychody operacyjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

I. Sirata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych 

III. Inne koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjncj (C+D-E) 

G. Przychody finansowe 

I. Dywidendy i udzialy w zyskach , w tym : 

- dla jednostek powil\zanych 

II. Odsetki, w Iym : 

- od jednoslek powil\zanych 

Ill. Zysk ze zbycia inwestycji 

IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 

V. Inne 

H. Koszty finansowc 

I. Odsetki, w tym : 

- od jednostek powil\zanych 

II. Strata ze zbycia inwestycji 

II I. Aktualizacja wartosci inwestycji 

IV.lnne 

I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H) 

J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.t- J.IJ) 

I. Zyski nadzwyczajne 

II . Siraty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brullo (t± J) 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostale obowi'lzkowe zmniejszenia zysku (zwirkszenia straty) 

N. Zysk (strata) nello (K  L - M) 

Miejscowosc SOCHOCIN 

Sporz~dzil LlLIANNA AOAMSKA 

Drukowanc programem Przedsit;biorSlwa Inrormarycznego IPS 
hflp; /lwww.I/J..Hlljor.com.pl: 

146258,92 129508,12 

918 ,30 

114965,00 100539,16 

18837,89 19467,97 
2686 ,56 2699,66 
8851,17 6801 ,33 

-146212,96 -129463,33 
145500,00 129500,00 

145500,00 129500 ,00 

0,00 0,00 

-712,96 36,67 
0 ,00 0,00 

0,00 0,00 

-712,96 36,67 
0 ,00 0,00 

-712,96 36,67 

-712,96 36,67 

. dnia 31-12-2013 Zatwierd z il MIROSLAWA KALINSKA 

It , F P ,..., lJ7 N r K 
Ihbl~t .. , 

MtJ'fH~I;'1 71 "" ~ '" 



'Nazwa przedsi~biorstwa BILANS 
Gminna Biblioteka Publiczna sporz<tdzony na dzien 31-12-2013 .... .. ._-- . ..... .. _-_ ..-..... . (z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) 


..9.1!~~~~'3x..a.~ ........ ... ..................... ... .. .... ... ... ... ... ........ .. .. .... .. .... ............ .... 

09-110 Sochocin NIP 567-17-21-083 REG 130879661 

Stan na koniec okresu Stan na koniec okresu 
AKTYWA poprzedniego bie~cego PASYWA poprzedniego bie~cego 

(,,~ rawo awczego) . (spr3WO awczego) 

A. AKTYW A TRW ALE (I+II+III+IV+V) 
A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY 

45,96 82,6311+11+111+ IV+V+VI +VII+ VIII+IX) 
I. WartoSci niematerialne i prawne (1 do 4) I. Kapital (fundusz) podstawowy 758,92 45,96 

I . Koszty zakoriczonych prac rozwojowych II. Naleine wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna) 

2. Wartosc firm y III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) 

3. Inne wartosci niematerialne i prawne IV. Kapital (fundusz) zapasowy 

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny 

II. Rzeczowe aktywa trwale (I do 3) VI. Pozostale kapita/y (fundusze) rezerwowe 

I. Srodk i t[',vale (a-e) VII. Zysk (strata) z lat ubieg/ych 

a) grunty (w tym prawo uZytkowania wieczystego gruntu) VIII. Zysk (strata) netto -712,96 36,67 

b) budynki, lokale i obiekty inZynierii I<\.dowej i wodnej IX. Odpisy z zysku netto w cillgu roku obrotowego 

c) urz<\.dzenia techniczne i maszyny 
Jwielkosc u ·emna) 

d) srodki transportu 
I 

e) inne srodki trwale 

2. Srodki trwale w budowie 

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 

I
IlL NalcinoSci dlugotenn inowe (I do 2) 

I. Od jednostek powi<\.Z3nyc h 
I

2. Od pozostalych jednostek 

IV. Inwestycje dlugoterminowe (I do 4) 

I. Nieruchomosci 

2. Wartosci niematerialne i prawne 

3. Dlugoterm inowe ak rywa fi nansowe (a-b) 

a) w jednostkach powi<\.Z3nych 

- udzialy lub akcje 

- inne papiery wartosciowe 

- ud zielone pOZyczk i 

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 

b) w pozostalych jednostkach 

- ud zialy lub akcJe 

- inne papiery wartosciowe 

- udzielone pOZyczki 

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 

L 4 . Inne in westycje dlugoterminowe 

V. Dlugotenninowe rozliczenia mi~dzyokresowe (I do 2) 

I . Aktywa z tytuiu odroczonego podatku dochodowego 
I 2. Inne rozl iczenia mi~dzyokresowe 

-



~ 

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

J. Zapasy (I do 5) 

I. Materia!y 

2. Polprodukty i produkty w toku 

3. Produkty gotowe 

4. Towary 

5. Zaliczki na dostawy 

II. Naldnosci kr6tkoterminowe (I do 2) 

I. Naleznosci od jednostek powi<\Zanych (a-b) 

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty 

- do 12 miesi~cy 

- powyzej 12 miesi~cy 

b) inne 

2. Naleznosci od pozosta!ych jednostek (a-d) 

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty: 

- do 12 miesi~cy 

- powyzej 12 miesi~cy 
b) z tytulu podatkow, dotacji, eel, ubezpieczeri 

sDo!ecznyeh i zdrowotnyeh oraz innyeh swiadczen 

e) inne 

d) dochodzone na drodze sll.dowej 

III. Inwestycje kr6tkoterminowe (I do 2) 

I. Krotkoterminowe aktywa finansowe (a-<:) 

a) w jednostkach powill.zanych 

- udzialy lub akcje 

- inne papiery wanosciowe 

- udzielone pozyezki 

- inne krotkoterminowe aktyv,a finansowe 

b) w pozostalyeh jednostkaeh 

- udzialy lub akeje 

- inne papiery wanosciowe 

- udzielone pozyczki 

- inne krotkoterminowe aktywa tinansowe 

c) srodki pieni~zne i inne aktywa pieni~i.ne 

- srodki pieni~zne w kasie i na rachunkach 

- inne srodki pieni~zne 

- inne aktywa pien i~i.ne 

2. Inne inwestycje krotkotenninowe 

IV. Kr6tkoterminowe rozlic7..enia mi~dzyokresowe 

_______~K...I~\\'A RAZEM 
-

103,93 123,63 

103,93 123,63 

103,93 123,63 

103,93 123,63 

103,93 123,63 

- '- -
103,93 123, 63 

B. ZOBOWI.,\ZANIA I REZERWY NA 57,97 41,00ZOBOWIAZANIA (I+II+lIl+IV) 

J. Rezerwy na zobowiltzania (I do 3) 
I . Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 

2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne 

- dlugoterminowa 

- krotkoterminowa 

3. Pozostale rezer".')' 

- dlugotenni nowe 

- krotkoterminowe 

II. ZobowillZ3nia dlugotenninowe (I do 2) 

I . Wobec jednostek powi~nych 

2. Wobec pozosta!ych jednostek (a-d) 

a) kredyry i pOZyczki 

b) z tytulu emisji dlui.nych papierow wanosciowych 

c) inne zobowi'lzania finansowe 

d) inne 

m. ZobowillZ3nia kr6tkotenninowe (I do 3) 57,97 41,00 

I. Wobecjednostek powi~nych (a-b) 

a) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosei : 

- do 12 miesi~cy 

- pov.')'zej 12 miesi~ey 

b) inne 

2. Wobec pozosta!ych jednostek (a-i) 57,97 41,00 
a) kredyty i pOZyczki 

b) z tytulu emisji dluznych papierow wanosciowyeh 

c) inne zobowi~nia finansowe 

d) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci : 

- do 12 miesi~cy 

- powyzej 12 miesi~cy 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 

t) zobowi'lzania wekslowe 

g) z tytulu podatkow, eel, ubezpieczen i innych swiadczen 

h) z tytulu wynagrodzeri I 

i) inne 57,97 41,00 I 

3. Fundusze specjalne 

IV. Rozliczenia mi~dzyokresowe (I do 2) 

I . Ujemna wanosc firm y 

2. Inne rozliczenia mi~dzyokresowe 

- dlugoterminowe 

- krotkoterminowe 

'--- - -
PASYWA RAZEM 

- - -
W],93 123,63 

Miejscowosc Sochocin dnia 31-12-2013 Zatwierdzif: Miroslawa Kalinska 

Sporz1td zi t: Lilianna Adamska 
K I E P n '111 N[ KDrukowane programcm Przedsj~biorstwa Informarycznego IPS 
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