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uL
8A 09-110 Sochocin

BILANS
(z wyi<\czeniem bank6w i ubezpieczycieli)

_.

-1-·-

1-

AKTYWA

A AKTYWA TRWAtE (1+1I+1I1+IV+V)
I. Wartosci niematerialne i prawne (1 do 4)

_.. _. --

--

. .- _.- ..-

139330,27

130809,36

0,00

0,00

---
PASYWA

A. KAPITAt (FUNDUSZj WtASNY
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)
I. Kapilal (fundusz) podstawowy

1. Koszly zakonczonych prac rozwoJowych

II. Naleine wplaty na kspita! podstawowy (wielkosc u]emna)

2 Wartost firmy

III. Udzlaly (akcl'''lwlasne (wielKosc uJemna)

3 Inne wanoki niernaterialne i prawne

IV. Kapital (fundusz) zapasowy

4 Zaliczki n3 wartosci niemaleralne • prawne

V. Kapila! (ful

II. Rzeczowe aktywa trwale (1 do 3)
1 Srodki Irwale (3 - e)

139330,27

130809,36

139330,27

130809,36

b) budynkl, lokaie i obiekty inzynierll ladoweJ i wodneJ

.

techniczne i maszyny

c)

138366.31

130 809,01

963,96

0.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

d) srodki transportu
e) im"'. srodki trwale
2 Srodk i Irwale w budowie
3 Zaliczki na srodkl trwale w budowie
III. Nale±nosci dlugoterrninowe (1 do 2)

1 Od Jednoslek powiqzanycll
2 Od pozostalych j8dnostek
IV. InwestycJe dlugoterminowe (1 do 41
1 Nieruchomosci
2 Wartosci niematerialne i prawne
3. Dtugoterminowe aklywa flnansowe (a - b)
a) w j ednoslkach powl'lzanych
. udzialy lub akcj e
- lnne paplery war\osciowe
- udzielone pozyczki
inne dlugolrwale 3klyWa finansowe
b) w POZQstalyCh Jednostkach
udz.aly iub akcje
- Inne paptery wartosciowe
- udzielone pozyczki
. Inne dlugolrwale aklyWa finansowe
4< Inne inw€stycje dlugotenninowe
V. Dlugoten11inow€ rozliczenia

mi~dzyokresowe

(1 do 21

1 Aktywa z tytulu odroczonego podalku dochodowego
2. lone

mi~dzyokresowe

0,00

stan na konlec okresu
biez'lcego
poprzedniego
(sprawozdawczego)

21 092,60

18567,41

28391,02

28391,02

-7298,42

-2525,19

z aktualizacJ' wyceny

VI. Pozoslale kapilaly (fundusze) rczerwowe
Zysk(Slrata)lat ubieglych
VIII. Zysk (slrata) nello

a) grunty (w Iym prawo uzyikowania wieczystego grunlu)

-

-

stan na koniec okresu
blez<jcego
popL!edniego
(sprawozdawczecgo)

IX. Odpisy z lysku netto w ci'lgu roku obratowego
(Wlelkosc ujemna)

-7298.42

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

3285,04

5 897,53

0,00

0 ,00

·NA

;T

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

zobowi~zania

1. Materialy

1. Rezerwa z tytulu odroczonego podalku dochodowego

2 P6Iprodukly I produkty w toku

2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne

1181 39,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dlugoterminowa

3. Produ kty 9 otowe

- krotkolerminowa

4 Towary

3. Pozostale rezerwy

5 Za liczki na dostawy
II. Nal eznosci kr61koterminow e (1 do 2)
1 Naleznosci od jednoSle k powiqzanych (a - b)
a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty
- do 1 2

0,00

1 179 ,53

0.00

0 ,00

0,00

0,00

- dlug olerminowe
- krotkolerminowe
Zobowi~zania

II .

miesi~cy

2. Wobee pozostalych jednostek (a - d)

- powyiej 12 miesi~cy
0,00

a) kredyly i pOZyczki

2. Nalein osei od pozostalyeh jednostek (a - d)

0 ,00

1 179 ,53

a) z Iytulu dostaw i uslug 0 okresle splaty :

0,00

0,00

- do 1 2

dlugotermino we (1 do 2)

1. Wobec jed nostek powiqzanych

b) inne

b) z tytulu emisJi dluznych papierow wanoseiowych

,

c) inne lobowlqZania finansowe

d) inne

miesl~CY

III.

- powyzej 12 miesi ~cy
b) z tytulu podatkow, dotaeji, cel, ubezpieezeri spo/eeznych i
zdrowotnych oraz innyeh sWladczen

Zobowi~zania

krotkoterrninowe (1 do 3)

1179,53

III. Inwestycje kr6tkoterminowe (1 do 2)
1 Krotkoterminowe aklywa finansowe (a - c)

3285,04

4718,00

3285,04

471 8,00

0,00

0,00

a) w jednostkaeh powi'lzanych

- powyiej 12

0,00

76,40

20,47

0,00

0,00

76,40

20,47

121446,31

1181 19,0 1

mi es i~cy

2. Wobee pozoslalych jednostek (a -

I)

- inne papiery wartoseiowe

b) z tytulu emisji dluinyeh papierow wanosCiowych

- udzielone p0Zycz kl

c) inne zobowiCJzania finansowe
d) z tytulu dostaw i uslug , 0 okresie wymagalnosei:

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe
0,00

b) w pozostalych jed nostkae h

0,00

- do 12

miesi~cy

- powyiej 12 miesi~

- udzialy lub akeje

e) zaliezki otrzymane na dostawy

- inne papiery wartosciowe

- udzielone pOZyczki

f) zObowiqzania wekslowe

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

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

c) srodki pieni ~zne i inne aklywa

p ieni~ine

w kasie ina rachunkaeh

;) 285,04

4718,00

3285 ,04

4718 ,00

h) z tytulu wynagrodzeri
i) inne
3. Fundusze specj alne

p i e ni~ine

- inn e ak tywa

0,00

0,00

b) inne

a) kre dyty i poiyczki

- inne snodki

0,00

mi esi~y

- udzialy lub akeje

pieni~ine

20,47

a) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosei·
- do 12

d) d ochodzone na drodze sadowej

- srodki

76,40

1. Wobec jednostek powiqzanych (a - b)

e) inne

IV. Rozlie zenia

p i eni~zne

IV. Kr6tkoterminowe rozliezenia

mi~dzyokresowe

(1 do 2)

1. Ujemna wartost firmy

2. tnne inwestycje kr6tkoterminowe

2. Inne rozliczenia

mi~dzyokresowe

mi~dzyokresowe

- dlugoterminowe
- krotkolerminowe
AKTYWA RAZEM

Sporzqd z ~ :

12 1 522,71
(1 do 3)

Ewa Nowicka

.

142615,31

. ......... .................

136706,89

-

..

.

PASYWA RAZEM
'

.

~

.

.

121446,31

118119,01

121446,3 1

11 8 11 9,0 1

142615,31

136 706,89

ct)"Y
Piotr Moranski
INSTRUKTOR

Gminny Osrodek Kultury

ul. Guzikarzy 8A

Rachunek zysk6w i strat

09-110 Sochocin

za 2018 rok

NIP: 567-14-71-166 REGON 000936575

(z wyfCjczeniem bank6w i ubezpieczycieli)

nazwa

wariant porownawczy

przedsi~biorstwa

Trese

Sumy za okres
poprzedni

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

biezqcy (sprawozdawczy)

407875,00

417218,58

407875,00

417218 ,58

418807,03

423290,15

- od jednostek powi'lzanych
I. Przychody netto ze sprzedazy produkt6w
II. lmiana stanu produkt6w (zwi~kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki
IV. Przychady netta ze sprzedazy tawarow i material6w
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej
I Amortyzacja

8520 ,96

8520,91

II. luzycie material6w i energii

27765,61

20546,72

III. Uslugi obce

55620 ,00

31 910,00

3337,76

6428,20

IV. Podatki i oplaty, w tym
- podatek akcyzowy
'Nynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
VII. Pozastale koszty radzajowe
VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w
C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A - B)
ozostale przychody operacyjne

0,00

0,00

203988,47

227118,42

42404,69

46060,84

8395 ,39

7644,02

68774,15

75061,04

-10932,03

-6 071,57

3327,36

3327,30

0,00

0,00

3327,36

3327,30

0,00

0,00

-7604,67

-2744,27

306,25

219,08

306,25

219,08

0,00

0,00

-7298,42

-2525,19

0,00

0,00

-7298,42

-2525 ,19

-7298,42

-2525,19

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II . Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostale kOszty operacyjne
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)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:
=. dla Jednostek powi'!zanych

Jdsetki. w tym:
- od jednostek powi'!zanych
III. lysk ze zbycia inwestycji
IV . Aktualizacja wartosci inwestycji

-

Inne

11. Koszty finansowe
I. Odsetki. w tym:
- dla jednostek powi'!zanych
II . Strata ze zbycia inwestycji
III . Aktualizacja wartosci inwestycji
IV . lnne
I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H)
J . Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J.I - J.II)
I. lyski nadzwyczajne
II . Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwi~kszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
Miejscowosc:

SpOrZqdZ11

Sochocin

dnia

14022019 r.

latwierdzil

Piotr M
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I
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Informacja dodatkowa do

A.

finansowego Samorzl.}dowej Instytucji Kultury
w Sochocinie

do sprawozdania finansowego
w Sochocinie z siedzibq przy ul. Guzikarzy SA
prawnq NIP 5671471166 REGON 000936575.
rozumieniu ustawy 0 organizowaniu i
przygotowanie spofecznosci gmmy
wsp6ltworzenie.
finansowq obejmujqcq:

- bilans j
- rachunek
- infom1acjy dodatkow<:j..
Sprawozdanie

SD()rZad,~orle

zasady kontynuacji

za

01.01

18 do 31.1

Y"-,lUlLUJ

prowadzonego przez
statut nadany Uchwalq

Organizatora
nr XXIII 188/20 18 Rady
Gminnym
i reprezentuje go na

, kt6ry

Zasady
na dzien 31.1
z
zm. Zapisy
w ksiygach rachunkowych ujmujq

o odpisy amortyzacyjne; do bilansu skladniki te
po odliczeniu dotychczasowego umorzenia.
Pozostale srodki trw ale oraz wartosci niematerialne i
niz
lecz 0 wartosci nieprzekraczaj
dochodowym od os6b prawnych podlegajC} jednorazowej
do uzyikowania.
0

wartosci powyzej wartosci okreslonej w

od os6b prawnych amortyzowane S<:j. metod<:j. liniowq.
od miesiC}ca nasttrpujqcego po miesiqcu

Jego

dzialalnosci q

sprawozdania finansowego
z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
dowod6w ksiygovvych; zapisy
chronologicznym i systematycznym.

Srodki trwale, wartosci niematerialne i prawne \vycenia

Srodki trwa1e

18 r. przy zalozeniu

Koszty w Gminnym Osrodku

w Sochocinie
strat

w

jest

w

wariancie

B. Dodatkowe informacje i objasnienia
1.

i amortyzacja srodk6w trwalych w 2018
Wartosc

Lp.•

Srodki trwale lVedlug
rodzaj6w

Amortyzacja
za 2018 rok

7 557,30
0,00

I

Stan na koniec
2018 r. !letto

130809,01
0,00

0,00
0,00

0,00

4.

130809,36

. . . . 0,00
W
8 roku
zakupiono
srodka
o podatku dochodovvym
osob prawnych,
W Gminnym Osrodku Kultury w Sochocinie
ma wartosci
stopniowo; jednostka posiada
w momenCle

o wartosci 2 21
do uzytkowania.

2. Aktualna
3 Wartose
trwalych

program

z1.,

i prawnych,
do
w

srodkow trwa}ych, w
dobr kultury dotyczy.
roku obrotowego odpis6w aktualizuj<'J.cych wartosc
odrybnie dla dlugoterminowych aktywow niefinansowych

oraz drugotermino\vych aktywow finansovvych
4. Wartosc
uZytkowanych
nie dotyczy.
5. Wartosc nieamortyzowanych
jednostk y srodk6w trwalych,
z tytulu umow
i innych umow, w
6.

oraz dluznych
7. Odpisy aktualizuj<'J.ce

8.

w

oraz wartosc
wartosci owych

akcji

9.

w 2018
tylko z
instytucji.

tworzyla

netto za

moze bye

rok obrotoVvy z

na

10. Propozycje co

strat

obrotowy

11.

o pozostalym do dnia
kwalifikuje
leasingu
operacyjny), a
przepis6w 0 rachunkowosci
z podzialem na kWOl y
z tytuiu
nie dotyczy.
maj1ttku j
udzielonych
jednostk y
w bilansie, ze wskazaniem
oraz charakteru i
tych

zabezpieczen
15. Wykaz .

nie dotyczy.

i czynnych i biemych

miydzyokresowych 
tennomodemizacj i budynku

I

rozliczen miydzyokresowych
....,Vll'"'~ll'- • z pozostalymi przychodami
dokonywanych odpis6w amortyzacyjnych.
6. Lqczna
otrzymanych
jednostk y
w bilansie - nie

17.

nadptaty za

energu
18. Wysokosc

19.

i paliwa
nie dotyczy.
aktualizujqcych wartose ~~'-""""V
w budowie, w
odsetki i
kursowe,
srodk6w
trwalych w budowie w roku obrotowym
koszt wY1worzenia

20. Kwota i charakter

przychod6w

koszt6w

0

lub kt6re

-3

- dotacja

-219,08

od srodk6w na rachunku

Dni Sochocina

na
- refundacj a

w

rob6t

6268,58
Dm~oslta!e

przychody

-6

11 900,00
z PUP

z podpisanq

w
18 roku vvykazane w
rodzaj6w. Koszty poniesione
to
kwot y 10587,00
na potrzeby

21.

zysk6w i strat w
dw6ch instrument6w

naleznosci z tytulu

wedlug
za

organy

do
pubJicznych
z wykonania planu dochod6w budzetowych

C. Informacje 0:
1.
wediug stanu na 3 1. 12.2018 r.:
""pL,tr....,.

GOK

1 etat,

- instruktor - 1 etat,

1 etat

animator kultury
woiny

\4 etatu,

- 1
- gtowny

14 etatu,

-4

do prowadzenia

2.
wchodzltcym w
dotyczy.

z

dzialaj qcych w

* Y4 etatu

z

organ6w zarz<j.dzajltcych i

3. K wotach

4

kredyt6w,

osobom wchodzltcym w sHad
jednostki, ze
oraz
splaconych,

:'>lJUIL,l'c

osobom
handlowych - nie

i swiadczen 0 podobnym charakterze udzielonych
nadzorujftcych i administrujfl.cych

imicniu tytulem
z tych

w

kwoty og6lem

4. Wynagrodzeniu firmy audy10rskiej, wyplaconym lub naleznym za rok obrotowy
me

5. Informacje 0 przychodach

I

w roku obrotowym na

ubieglych
z tytulu blyd6w popelnionych w
z
ieh kwot i
(fundusz)

me

6.

Informacje

0
w

oraz vvynik

bilansowym, a
iakie nast<j.pi!y po
oraz 0
wplywie na sytuacjy majlttkowft,

7. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmlan zasad (polityki) rachunkowosci,
w tym metod wyceny, jezeli wywierajq one istotny wplyw na sytuacjy majqtkowq, finansowq
i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowanq zmianami kwot y wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu
sporzqdzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy.
8. Informacje liczbowe, wraz z wyjasnieniem, zapewniajq.ce porownywalnosc danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- nie dotyczy.
9. Informacje

0

10. lnformacje

wspo1nych przedsiywziyciach, ktore nie podlegajq konsolidacji - nie dotyczy.
0

transakcjach zjednostkami powiqzanymi - nie dotyczy.

11. Wykaz spolek (nazwa, siedziba), w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale
1ub 20% w og61nej liczbie glosow w organie stanowiqcym spolki; wykaz ten powinien
zawierac takl.e informacje 0 procencie posiadanego zaangal.owania w kapitale oraz 0 kwocie
kapitalu wlasnego i zysku lub stracie netto tych spolek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy .
12. Jel.e1i jednostka nie sporzqdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystajqc
ze zwolnienia lub wylqczeiJ. - nie dotyczy.
13. W przypadku sprawozdania finansowego sporzqdzonego za okres, w Clqgu ktorego
nastqpilo polqczenie - nie dotyczy.
14. lone informacje nil. wymienione powyzej , jezeli moglyby w istotny sposob wplynqc
na oceny sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.

Z uP.. D U R A
Gminn~ J~
c.a IWltutv
('4;,Jltc'{ ~ / r' .... f y
Piotr Moralisk;

INSTRUKTOR

