
ZARZJ\DZENIE NR 1612018 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 lutego 2018 roku 

w sprawie przyjl(cia sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury 
w Sochocinie za 2017 ."ok 

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 pazdziernika 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 si~, co nast~puje: 

§ 1. Przyjmuje siy roczne sprawozdanie finansowe obejmuj~ce sporz~dzony bilans oraz 

rachunek zysk6w i strat Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie za 2017 rok stanowi~ce 

zal~czniki do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Zarz~dzenie wchodzi z dniem podpisania. 

Wl1\'',J" 
AndrzeJ' ' i~matowski 

/)'v 

Sporzfjdzil: 

data: 
..230~ . .2018 

podpis: 



Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie BILANS 

ul. Guzikarzy 8A 09-110 Sochocin (z " ';I"Iczeniem bank6v! i ubezpieczycieli) 

d d . 31-12-2017 k 

AKTYWA 

A. AKTYWA TRWAtE (I+II+III+IV+V) 

I. Wartosci niematerialne i prawne (1 do 4) 

1. Koszty zakoriczonych prac rozwojowych 

2. Wartosc firmy 

3. Inne wartosci niemalerialne i prawne 

4. Zaliczki na wartosci niemateralne i pra.me 

II. Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3) 

1. Srodki trwale (a - e) 

a) grunty (w tym pra",) uiytkowania wieczyslego gruntu) 

b) budynki, lokale i obiekly inZynierii l'ldowej i wodnej 

c) urz'ldzenia techniczne i maszyny 

d) srodki transportu 

e) inne srodki Lrwale 

2. Srodki trwale w budowie 

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 

III. Naleinosci dlugoterminowe (1 do 2) 

1. Od jednoslek powi'lzanych 

2. Od pozostalych jednostek 

IV. Inwestycje dlugoterminowe (1 do 4) 

1. Nierucnomosci 

2. Wartosci niemateriatne i prawne 

3. Dlugoterminowe akLywa finansowe (a - b) 

a) w jednosLkach powi'lzanych 

- udzialy lub akcje 

- inne papiery wartosciowe 

- udzielone poiyczki 

- inne dlugotrwale aktywa finansowe 

b) w pozostalych jednosLkach 

- udzialy lub akcje 

- inne papiery wartosciowe 

- udzielone poiyczki 

- inne dlugotrwale aktywa finansowe 

4. Inne inwesLycje dlugoterminowe 

V. Dlugotenminowe rozliczenia mi~dzyokresowe (1 do 2) 

1. Aklywa z Lytulu odroczonego podaLku dochodowego 

_2~e rozliczenia mi~dzyokresowe 
-- - -

stan na koniec okresu stan na koniec okresu 
biei,!cego PASYWA biez'lcego 

poprzedniego (sprawozdawczego) poprzedniego (sprawozdawczego) 

A . KAPITAt (FUNDUSZ) WtASNY 

147R51 ,23 139330,27 (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 28391,02 21 092.60 

0.00 0,00 I. Kapilal (fundusz) podslawowy 33460,08 28391.02 

II . Naleine wplaty na kapital podstawowy ( wielkosc ujemna) 

Ill. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) 

IV. Kapital (fundusz) zapasowy 

V. Kapital (fundusz) z aklualizacji wyceny 

147851,23 139330.27 VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe 

147851.23 139330, 27 VII. Zysk (slrata) z lat ubieglych 

VIII. Zysk (slrata) nello -5069,06 -7298,42 

145923,67 138366.31 IX. Odpisy z zysku netto w ci'lgu roku obrolowego I 

1 927,56 963,96 (wielkosc ujemna) 

0.00 0,00 

0.00 0,00 

0.00 0,00 

0.00 0.00 

0.00 0,00 

0.00 0,00 

- -



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

I. Zapasy (1 do 5) 

1. ",1aterialy 

2. P6Iprodukty i produkty w toku 

3. Produkly golowe 

4. Towary 

5. Zaliczki na dostawy 

II. Naleinosci krotkoterminowe (1 do 2) 

1. Naleinosci od jednoslek powi'lzanych (a - b) 

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty 

- do 12 miesi~cy 

- powyzej 1 2 miesi~cy 

b) inne 

2. Naleinosci od pozostalych jednostek (a • d) 

a) z Iytulu dostaw i uslug 0 okresie splaly : 

- do 12 miesi'icy 

• powyiej 12 miesi'iCY 
b) z Iytulu podatk6w, dotacji, eel, ubezpieczeri spolecznych i 

zdrowotnych oraz innych swiadczeri 

c) inn e 

d) dochodzone na drodze s'ldowej 

III. Inwestycje krotkoterminowe (1 do 2) 

1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe (a - c) 

a) w jednostkach powiqzanych 

- udzialy lub akcje 

• inne papiery wartosciowe 

- udzielone pozyczki 

• inne krotkoterminowe aktywa finansowe 

b) w p" zoslalych jednostkach 

• udzialy lub akcje 

- inne papiery wartosciowe 

- udzielone pozyczki 

- inne krotkolerminowe aklywa finan 5m ',e 

c) srodki pieni~ine i inne aktywa pieni~ine 

- srodki pieni'iine w ka5ie i na rachunkach 

- inne srodki pieni'izne 

- inne aklywa pieni~zne 

2. Inne inweslycje krotkoterminowe 

tV. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe 

AKTYWA RAZEM -

-

5413,37 3285,04 

0 ,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5413,37 3285,04 

5413,37 3285,04 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5413,37 3285,04 

5413,37 3285,04 

153264,60 142615,31 

B. ZOBOWlI\ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI.l\ZANIA 
(I+II+III+IV) 

I. Rezerwy na zobowi'lzania (1 do 3) 

1. Rezerwa z Iylulu odroczonego podatku docllOdowego 

2 Rezerwa na swiadczenia emerylalne i podobne 

- dlugoterminowa 

• kralkolerminowa 

3. Powslale rezerwy 

- dlugoterminowe 

- kratkoterminowe 

II. Zobowi'lzania dlugoterminowe (1 do 2) 

1. Wobec jednoslek powiqzanych 

2. Wobec pozostalych jednostek (a - d) 

a) kredyty i pozyczki 

b) Z Iytulu emisji dluznych papier6w wartosciowych 

c) inne zobowiqzania finanso\\'e 

d) inne 

III. Zobowi'lzania krotkoterminowe (1 do 3) 

1. Wobec jednostek powi'lzanych (a· b) 

a) z tytulu dostaw i uslug , 0 okresie wymagalno' ~i : 

- do 12 miesi~cy 

- powyZej 12 miesi~cy 

b) inne 

2. Wobec pozostalych jednostek (a - i) 

a) kredyty i ~ozyczki 

b) z tylulu emisji dluznych papierow wartosciowych 

c) inne zobO\:/i~zania finansowe 

d) z tytulu d05taw i uslug , 0 okresie wymagalnosci: 

• do 12 miesi~cy 

- powyiej 12 miesi~cy 

e) zaliczki otrzymane na doslawy 

f) zobowi'lzania wekslowe 

g) z tytulu podalk6w, eel, ubezpieczeil i innych swiadczeri 

h) z tytulu wynagrodzeri 

i) inne 

3. Fundusze specjalne 

IV. Rozliczenia mi~dzyokresowe (1 do 2) 

1. Ujemna wartost firmy 

2. Inne rozliczenia mi~dzyokreso,:,:e 

- dlugoterminowe 

- kr6tkolerminowe 

PASYWA RAZEM .  , 

124873.58 121 522,71 I 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

99,91 76,40 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

99,91 76,40 

0,00 0,00 

99,91 76,40 

124773,67 121446,31 

124773,67 121446,31 

124773,67 121446,31 

153264,60 142615,31 
.- .... ~- -~.-

WKIYl>P 
.~ 

GlOW I,IY KS IEGOWY 
Sporz'ldzil : Ewa Nowicka GMINNEGO OS~DKA KULTURYt,N~(;~ w ~O~~· OGTI1\l1f.: 

, •. ~ - F'v;l Nowlcka oJ, (\ A/1 j l ' 
Ki:y::;}. in- }. dde. 



INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 


GMINNY OSRODEK KULTURY W SOCHOCINIE 


Umorzenie srodk6w trwa{ych 204 033,04 
Umorzenie pozosta+ych srodk6w trwalych 194692,93 
Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 2212,89 
Odpisy aktualizujqce srodki trwate 0,00 
Odpisy aktualizujqce srodki trwate w budowie 0,00 
Odpisy aktualizujqce wartosci niematerialne i prawne 0,00 
Odpisy aktualizujqce naleznosci 0,00 

DYREK T OR
GLOWNY KSI~GOWY GMINNEGO OS OKA KULTURY 

~Nowfck..v- W~C~ mgr Ewa Nowicka 

y~'( , / 



Gminny Osrodek Kultury 
ul. Guzikarzy 8A 
09-110 Sochocin 

NIP: 567-14-71-166 REGON 000936575 

nazwa przedsi~biorstwa 

Rachunek zyskow i strat 

za 2017 rok 


(z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) 

wariant porownawczy 


Trese Sumy za okres 

poprzedni biezqcy (sprawozdawczy) 

A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym: 8150,00 407875,00 

- od jednostek powiqzanych 

I. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w 8150,00 407875,00 

II. Zmiana stanu produkt6w (zwi~kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towar6w i malerial6w 

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej 386 840,79 418807,03 

I. Amortyzacja 8520,96 8520,96 

II . Zuzycie material6w i energii 33981,81 27765,61 

III. Uslugi obce 29760,00 55620,00 

IV. Podatki i oplaty, w tym: 4376,89 3337,76 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 188614,14 203988,47 

VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 40698,75 42404,69 

JII. Pozos tale koszty rodzajowe 7351,39 8395,39 

VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w 73536,85 68774,15 

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B) -378690,79 -10932,03 

D. Pozos tale przychody operacyjne 373327,36 3327,36 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 

II . Dotacje 370000,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 3327,36 3327,36 

E. Pozostale koszty operacyjne 0,00 0,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych 

II. Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych 

III. Inne koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E) -5363,43 -7604,67 

G. Przychody finansowe 294,37 306,25 

I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym : 

- dla jednostek powiqzanych 

II. Odsetki, w tym: 294,37 306,25 

od jednostek powiqzanych 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 

IV. Aktualizacja wartosci inwestycji 

V.lnne 

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

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) -5069,06 -7298,42 

J . Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 

II. Straty nadzwyczajne 

K. Zysk (strata) brutto (I +1- J) -5069 ,06 -7 298,42 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiElkszenia straty) 

N. Zysk (strata) netto (K - L - M) -5069,06 -7298,42 

Miejscowosc: Sochocin dnia: 14.02.2018 Zatwierfjl\~t:t~..P1(' .\<~r{
GlOWNY KS I ~GOWY 

GMINNEGO OS8' OK,...\ KULTURYeN~ 
W SO , OCINlt: Sporzqdzil: Ewa Nowicka mgr Ewe Nowicka V 11.111 

( K.1: p.m k1alei 


