ZARZJ\DZENIE NR 13/2016
WOJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 15 lute go 2016 roku
w sprawie

przyj~cia

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze ZITI.), art. 27 ustawy z dnia 27 paidziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kultura1nej (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 0 rachunkowosci
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) W6jt Gminy Sochocin zarz'}dza, co nastypuje:

§ 1. Przyjmuje siy roczne sprawozdanie finansowe obejmuj'}ce sporz'}dzony bilans oraz
rachunek zysk6w i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok stanowi,}ce zal'}czniki do
niniejszego zarz'}dzenia.
§ 2. Zarz'}dzenie wchodzi z dniem podpisania.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie
ul. Guzikarzy 8A 09-110 Sochocin

BILANS
(z wylqczeniem bankow i ubezpieczycleli)
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stan na koniec okresu

AKTYWA

stan na koniec okresu

PASYWA

biez'lcego
(sprawozdawczego)

poprzedniego

poprzedniego

biezqcego
(s prawozdawczeg 0)

IA. IVU'II At. (I-UNUU::SL) Wt.A::SNY

A. AKTYWA TRWAt.E (I+II+III+IV+V)
I. Wartosci niematerialne i prawne (1 do 4)

0,00

0,00

0.00

0,00

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

1 Koszly zakonczonych prac rozwojowych

II. Nalezne wplaly na kapilal podslawowy ( wielkosc ujemna)

2. Wartosc firmy

III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna)

3 Inne wartosci niematerialne i prawne

IV. Kapital (funduSZ) zapasowy

4. Zaliczki na wartosci niemaleralne i prawne

V. Kapilal (fundusz) z aklualizacji wyceny

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

0,00

0,00

VI. Pozostale kapilaly (fundusze)

0,00

0.00

VII. Zysk (slrata) z lal ubieglych

104,08

122,84

82,63

104,08

21,45

18,76

rezerwow~

a) grunly (w Iym prawo uiytkowania wieczystego grunlu)

VIII. Zysk (slrala) nello

b) budynki . lokale i obiekly inzynierii l'ldowej i wodnej

IX. Odpisy z zysku nelto w ci'lgu rok u obrolowego
(wielkosi: ujemna)

c) urz'ldzenia lechniczne i maszyny
d) srodki tran sportu
e) inne srodki lrwale
2. Srodkl lrwale w budowie
3 Zaliczki na srodki lrwale w budowie
III. Naleinosci dlugoterminowe (1 do 2)

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 Od jednostek powi'lzanych
2. Od pozoslalych jednostek
I

IV. lnwestycje dlugoterminowe (1 do 4)
1 Nieruchomosci
2. Wartosci niematerialne i prawne
3. Dlugolenminowe aklywa finansowe (a - b)
a) w jednoslkach powi'lzanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
-

udzi~one

poiyczki

- inne dlugolrwale aklywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach
- udzialy lub akcje
- inne paplery wartosciowe

- udzielone poiyczki
- inne dlugotrwale aklywa finansowe
4. Inne inwestycje dlugoterminowe
V. Dlugoterminowe rozliczenia

mi~dzyokresowe

(1 do 2)

1. Aktywa z tylulu odroczonego podalku dochodowego
2. Inne rozllczenla

mi~dzyokresowe

-

-

-

- 

-

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

161,63

137.16

0,00

0,00

1. Rezerwa z lyIulu odroczonego podalku doehodowego

2. POIprodukty I produkly w toku

2. Rezerwa na sWladezenia emerylalne I podobne

14,32

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

57.55

14,32

0 .00

0,00

0,00

0,00

57.55

14,32

0.00

0.00

57,55

14,32

0.00

0,00

0 .00

0,00

161 .63

137,16

- kr61koterminowa

5. Zahezki na doslawy

3. Pozostate rezerwy

II. Naleznosei kr6tkoterminowe (1 do 2)

0,00

1. Naleinosci od jednostek powiqzanych (a - b)

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty

0.00

0,00

0.00

0,00

0 .00

- dlugoterminowe
- kr6tkolerminowe
II. Zobowi'lzania dlugoterminowe (1 do 2)
1. Wobec jednostek powiazanych

- do 1 2 miesiEicy

2. Wobec pozostalyeh jednostek (a - d)

mies i~ ey

a) kredyty i poiyezki

b) inne
2. Naleznosei ad pozostalyeh jednostek (a - d)

0 .00

0.00

a) z tylulu dostaw I uslug 0 okresie splaty :

0,00

0,00

b) z tylulu emisji dluznyeh papier6w wartoseiowych
e) inne zobowiqzania finansowe
d) inne

- do 12 miesiEiCY

III. Zobowi'lzania kr6tkoterminowe (1 do 3)

- powyzej 12 miesi~ey
b) z Iytulu podatk6w. dotaeji. eel, ubezpieeze,; spolecznyeh i
zdrowotnyeh oraz innych sWladcze,;

1. Wobec jednoslek powiazanyeh (a - b)

a) z tylulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci:

e) inne

- do 12 miesiEley

d) doehodzone na drodze sqdowej
III. Inwestyeje kr6tkoterminowe (1 do 2)
1 Kr6tkoterminowe aklywa finansowe (a  e)

a) w jednoslkaeh powiqzanyeh

161.63

137,16

161 ,63

137,16

0,00

0,00

- powyiej 12 miesiEiCY
b) inne
2. Wobec pozostalych jednoslek (a - i)

- udzialy lub akeje

a) kredyty i poiyezki

- inne papiery wartosciowe

b) z Iytulu emisji dluinych papierow wartoseiowyeh

- udzielone pozyezkl

c) inne zobowiqzania finansowe
d) z tytulu dostaw i uslug . 0 okresie wymagalnosei:

- inne kr61koterminowe aktywa finansowe
0,00

b) w pozoslalyeh jednostkach

0.00

- do 12 miesiEley
- powyiej 1 2 miesi'lGy

- udzialy lub akCje
- inne papiery wartosciowe

e) zaliczki otczymane na dostawy

- udzielone pozyezki

I) zobowiqzania wekslowe
g) z Iytulu podatk6w, eel. ubezpieczen i innych swiadeze,;

- inne krotkolerminowe aktywa finansowe
e) srodki pieniElzne i inne aklywa pieniElzne
- srodki pieniElzne w kasie i na rachunkaeh
- inne srodki

-

57.55

- dlugoterminowa

4 Towary

- powyiej 12

-

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

1. Malefialy

3 Produkty golowe

I

-

B. ZOBOWIIl,ZANIA I REZERWY NA ZOBOWIA,ZANIA
(I+II+III+IV)

161,63

137,16

161,63

137. 16

h) z tytulu wynagradzeli
i) inne
3. Fundusze speejalne

pleni~ine

IV. Rozliczenia miEldzyokresowe (1 do 2)

- inne aktywa pieniEiine

1. Ujemna wartosc firmy

2. Inne inwestyeje kr61koterminowe

2. Inne rozliczenia miEldzyokresowe

IV. Kr6tkotenminowe rozliezenia mi'idzyokresowe

- dlugolerminowe
- krolkoterminowe
AKTYWA RAZEM

SochoCIn
SpOCZqdZH: Ewa Nowicka Gt6WNY KSI~GOWY

Miejscowos<,:'

~'(rOtfJ 'clwz.-
mgr I=W& Nowicka

161.63

dnia

15.02.2016 r.

PASYWA RAZEM

137.16

Zalwierdzil

Mirostawa Kalinska
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLlCZNA W SOCHOCINIE
Umorzenie srodk6w trwa~ych
Umorzenie pozosta~ych srodk6w trwalych
UmorzenIe wartosci niematerialnych i prawnych
Odpisy aktualizujqce srodki trwate
Odpisy aktualizujqce srodki trwate w budowie
Odpisy aktualizujqce wartosci niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujqce naleznosci

Gt6WNY KSI~GOWY
E. rrQ,.,(eke-
mgr Ewa Nowicka

3542,71
220 711,03
2460,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Guzikarzy 8A
09-110Sochocin

Rachunek zyskow i strat

NIP: 567-147-21-083 REGON 130879661

(z wylCjczeniem bank6w i ubezpieczycieli)

nazwa

za 2015 rok
wariant porownawczy

przedsi~biorstwa

Trese

Sumy za okres
poprzedni

biezqcy (sprawozdawczy)

0,00

0,00

0,00

0,00

134567,10

134659,69

A. Przychody netto ze sprzedazy I zr6wnane z niml, w tym:
- od jednostek powi'lzanych
I. Przychody nelto ze sprzedai:y produkt6w
II. Zmiana stanu produkt6w

(zwi~kszenie

- wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna)

III. Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki
IV. Przychody nelto ze sprzedazy towar6w i material6w
B. KOszty dzialalnosci operacyjnej

0,00

0,00

0,00
675,00
365,00
0,00

0,00
0,00
2129,00
0,00

95217,50
18 038,85

103 012,50

C. Zysk (strata) ze sprzedai:y (A - B)

2643,66
17627,09
-134567,10

2643,66
7922,02
-134659,69

D. Pozostale przychody operacyjne

134500,00

134600,00

134500,00

134600,00

0,00

0,00

F. Zysk (strata) z dzialalno5ci operacyjnej (C+D-E)

-67,10

-59,69

G. Przychody flnansowe

88,55

78,45

88,55

78,45

0,00

0,00

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

21,45

J. Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (J.I - J.II)

0,00

18,76
0,00

21,45

18,76

21,45

18,76

I. Amortyzacja
II. Zui:ycie material6w 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 towar6w i material6w

18952,51

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozos tale koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II . Aktualizacja wartosci aktyw6w niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

I. Dywidendy i udziaty w zyskach. w tym:
- dla jednostek powi'lzanych
II. Odsetki. w tym:
od jednostek powi'lzanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartosci inwestycji
V.lnne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki. w tym:
- dla jednostek powi'lzanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartosci inwestycji
IV.lnne

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)

L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowl'lzkowe zmniejszenla zysku (zwll1kszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
Miejscowosc:

Sochocin Gl6 WNY KSI1;GOWY

dnia:

15.02.2016 r.
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