
ZARZl\DZENIE NR 8/2017 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjt(cia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sochocinie za 2016 rok 

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 27 paidziemika 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) 
oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci 
(1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) zarzqdza sit(, co nastt(puje: 

§ 1. Przyjmuje sift roczne sprawozdanie finansowe obejmuj,!ce sporz'!dzony bilans oraz 
rachunek zyskow i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok stanowi,!ce zal'!czniki do 
niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi z dniem podpisania. 

~Yf1 
Andrzej';-i¥*}a~owski 

I Sporzqdzil SprawdzH pod 
wzgltrdem formalno 

• Data: '00• .01. . t2,. JW?1

Podpis 
'-~/.

&~<..i<:./ 

Podpi/: .,,-- .. 



Gminna Biblioteka Publiczna 

ul. Guzikarzy SA 

09-110 Sochocin 


NIP: 567-147-21-083 REGON 130879661 

nazwa przedsl~biorstwa 

Rachunek zysk6w i strat 

za 2016 rok 


(z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) 

wariant porownawczy 


Trese Sumy za okres 

poprzedni biezqcy (sprawozdawczy) 

A. Przychody netto ze sprzedaZy I zr6wnane z nimi, w tym: 0,00 0,00 
- od jednostek powl<\zsnych 

I. Przychody netto ze sprzedazy produkl6w 0,00 0,00 

II. Zmiana slanu produkt6w (zwi~kszenle wartost dodatnia, zmnlejszenie - wartost ujemna) 

III. Koszt wytwofzenia produkt6w na wlasne polrzeby jednoslki 

IV. Przychody nelto ze sprzedazy towar6w i materlal6w 

B. Koszty dziatalnosci operacyjnej 134659,69 133713,59 

I. Amortyzacja 0,00 0,00 
II. ZUZycle material6w I energli 0,00 0,00 
III. Uslugl obce 0,00 0,00 

IV. Podatki I oplaty, w tym: 2129,00 642,60 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenla 103012,50 99339,95 

. ". Ubezpleczenla spoleczne I Inne swiadczenla 18952,51 18179,13 

1111. Pozostale koszty rodzajowe 2643,66 2643,66 

VIII. Wartost sprzedanych towar6w I materlal6w 7922,02 12908,25 

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B) -134659,69 -133713,59 

D. Pozostate przychody operacyjne 134600,00 133700,00 

I. Zysk ze zbycla niefinansowych aktyw6w trwalych 

134600,00 133700,00II. Dotacje 

III. Inne przychody operacyjne 

0,00 0,00E. Pozostate koszty operacyjne 

I. Strata ze zbycia nleflnansowych aktyw6w trwalych 

II. Aktualizaeja wartoscl aktyw6w nlefinansowych 

III. Inne koszty operaeyjne 

-59,69 -13,59F. Zysk (strata) z dziatalnoscl operacyjnej (C+D-E) 

78,45 120,34G. Przychody flnansowe 

I. Oywldendy i udzlaly w zyskaeh, w tym: 


- dla jednostek powi<\zanych 


78,45 120,34II. Odsetkl, w tym: 

,d jednostek powlCjzanych 

III. Zysk ze zbyela inwestyejl 

IV. Aktuallzaeja wartosci inwestyeji 


V.lnne 


0,00 0,00H. Koszty finansowe 

I. Odsetki, wtym: 


- dla jednostek powl<\zanyeh 


II. Strata ze zbyela inweslycjl 

III. Aktualizaeja wartoscl Inwestyeji 


IV.lnne 


106,7518,76I. Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarezej (F + G - H) 

0,000,00J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.I - J.II) 

I. Zyski nadzwyczajne 

II. Straty nadzwyezajne 

106,7518,76K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostate obowi!jzkowe zmniejszenia zysku (zwil(lkszenla straty) 

18,76 106,75N. Zysk (strata) netto (K - L - M) . . -
Miejseowosc: Sochocm dnia: 09.02.2017 r. 
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Gminna BibJioteka Publiczna w Sochocinie BILANS 
ul. Guzikarzy 8A 09-110 Sochocin (z WYlqczeniem bank6w i ubezpieczycieli) 

. -,--' -~ d dzien 31-12-2016 rok 

AKTYWA 

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

I. Wartosci niematerialne i prawne (1 do 4) 

1. Koszty zakonczonych prac rozwojowych 

2. WartoSc firmy 

3. Inne wartosci nlematerialne i prawne 

4. Zaliczkl na wartosci niemateralne i prawne 

II. Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3) 

1. Srodkl trwale (a - e) -
a) grunty (w tym prawo uzylkowanla wieczystego gruntu) 

b) budynkl, lokale i obiekty intynierii Iqdowej i wodnej 

c) urzqdzenla teChniczne i maszyny 

d) srodki transportu 

e) Inne srodki trwaJe 

2. Srodkl trwale w budowie 

3. Zallczki na srodki trwale w budowie 

III. Naletnoscl dlugoterminowe (1 do 2) 

1. Od jednostek powiqzanych 

2. Od pozostalyCh jednostek 

IV. Inwestycje dlugoterminowe (1 do 4) 

1. Nieruchomosci 

2. WartoSci niematerialne I prawne 

3. Dlugoterminowe aktywa finansowe (a - b) 

a) w jednoslkach powiqzanych 

- udzialy lub akcje 

- inne papiery wartosciowe 

- udzielone pozyczki 

- inne dlugotrwale aktywa finansowe 

b) w pozostalych jednostkach 

- udzialy lub akcje 

- inne papiery wartosciowe 

- udzielone potyczki 

- inne d1ugotrwale aktywa finansowe 

4. Inne inwestycje dlugoterminowe 

V. Dlugoterminowe rozliczenia ml~dzyokresowe (1 do 2) 

1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 

2. Inne rozliczenia mi'i!dzyokresowe 

stan na koniec okresu stan na koniec okresu 
bieZ<jcego PASYWA biez'lcego 

poprzedniego (sprawozdawczego) poprzedniego (sprawozdawczego) 
IA. I\AI"'II AI:. i VVI:.A:)NY 

0,00 0,00 (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 122,84 229,59 

0,00 0,00 I. Kapital (fundusz) podslawowy 104,08 104,08 

II. Nalezne wplaty na kapital podslawowy (wielkos6 ujemna) 

III. Udzialy (akcje) wiasne (wielkosc ujemna) i 

IV. Kapital (fundusz) zapasowy 18,76 

V. Kapital (fundusz) z aktualizacjl wyceny 

0,00 0,00 VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe 

0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubleglych 

VIII. Zysk (strata) nelto 18,76 106,75 

IX. Odpisy z zysku netto w clqgu roku obrotowego 

(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 



:1:1. ATREZERWV NA ZOBOWIi\ZANIA 

36,43 IB. AKTYWA OBROTOWE (!+II+III+IV) 137,16 266,02 (I+II+III+IV) 14,32 

I. Zapasy (1 do 5) 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowlllzania (1 do 3) 0,00 0,00 

. 1. Materialy 1. RezelWa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 

2. P61produkty i produkty w toku 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne I podobne 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe - dlugoterminowa 

4. Towary - kr6tkolerminowa 

5. Zaliczki na dostawy 3. Pozosla/e rezerwy 0,00 0,00 

II. Naleznosci kr6tkoterminowe (1 do 2) 0,00 0,00 - dlugoterminowe 

1. Naleinosci od jednostek powi'lzanych (a - b) 0,00 0,00 - kr6tkoterminowe 

a) z tytuiu dostaw I uslug 0 okresie sp!aty 0,00 0,00 II. Zobowi'lzanla dlugotermlnowe (1 do 2) 0,00 0,00 

- do 12 mieslE1CY 1. Wobec jednostek powl!jzanych 

- powyzej 12 miesl~y 2. Wobec pozoslalych jednostek (a - d) 0,00 0,00 

b) Inne a) kredyty I pozyczkl 

2. Naleznosci od pozostatych jednostek (a - d) 0,00 0,00 b) z tytulu emlsjl dluznych papler6w wartosciowych 

a) z tytulu dostaw I uslug 0 okresle splaty : 0,00 0,00 c) inne zobowiGjzanla finansowe 

- do 12 mlesi~cy d) Inne 

- powyzej 12 mleSIE)cy III. ZobowiGiZanla kr6tkotermlnowe (1 do 3) 14,32 36,43 
b) z tytulu podatk6w, dotacji, eel, ubezpleczen spolecznych I 

1. Wobec jednostek powi'lzanych (a b)zdrowomych oraz innych swladczeti 0,00 0,00 

c) Inne a) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresle wymagalnosci: 0,00 0,00 

d) dochodzone na drodze s'ldowej - do 12 miesi'i'CY 

III. Inwestycje kr6tkoterminowe (1 do 2) 137,16 266,02 - pOwyZej 12 mlesl\lCY 

1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe (a - c) 137,16 266,02 b) inne 

a) w jednostkach powiqzanych 0,00 0,00 2. WObec pozostalych jednostek (a - i) 14,32 36,43 

- udzlaly lub akcje a) kredy1y i pozyczki 

- inne paplery wartosclowe b) z tytulu emlsji dlumych papler6w warlosciowych 

- udzieione pozyczki c) inne zobowlGiZania finansowe 

- inne kr6tkotermlnowe Bktywa finansowe d) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnoscl: 0,00 0,00 

b) w pozostalych jednostkacih 0,00 0,00 - do 12 mieslflcy 

- udzialy lub akcje - pOwyZej 12 mlesl~y 

- Inne paplery wartosciowe e) zallczkl otrzymane na dostawy 

- udzielone p0Zyczki I) zobowl'lzania wekslowe 

- Inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe g) z tytulu podatk6w, eel, ubezpleczeti I innych swiadczen 

c) srodki pleni~zne I Inne aktywa pienlf/zne 137,16 266,02 h) z tytulu wynagrodzen 

- srodkl pienlE1zne w kasle I na rachunkach 137,16 266,02 I) Inne 14,32 36,43 

- Inne srodkl pieni~zne 3. Fundusze specjalne 

~-
- inne aklywa pleni~zne IV. Rozliczenia mif/dzyokresowe (1 do 2) 0,00 0,00 

2, Inne Inwestycje kr6tkolerminowe 1. Ujemna wartost firmy 

IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi'1dzyokresowe 2Jr1ne rozllczenia ml'ldzyokresowe 0,00 0,00 

- dlugotermlnowe 

- kr6tkoterminowe 

AKTYWA RAZEM 137,16 266,02 V' , iii "!IiIIl' ''''='11\.'1' r 137,16 266,02- - -- -_. --
IW~ 
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLlCZNA W SOCHOCINIE 


Umorzenie srodk6w trwafych 3542,71 
Umorzenie pozostatych srodk6w trwalych 233 116,63 
Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 2460,00 
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 
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