ZARZl\DZENIE NR 8/2015
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 06 lutego 2015 roku

w sprawie

przyj~cia

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6zn. zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) W6jt Gminy Sochocin zarzqdza, co nastypuje:

§1. Przyjrnuje siy roczne sprawozdanie finansowe

obejmuj~ce

sporz~dzony

bilans
oraz rachunek zysk6w i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2014 rok
stanowi~cy zal~cznik do niniej szego zarzqdzenia.
§2.

Zarz~dzenie

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

cM T
W

And.r~ej

Mmatowski

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

BILANS
(z WYi'lczeniem bank6w i ubezpieczycieli)
-

dzonv ..na

------- dzien
----- 31-12-2014
-

sian na koniec okresu
bieZllcegO
poprzedniego
(sprawozdawczego)

AKTYWA

PASYWA
IA. KAt'1I At.

A. AKTYWA TRWAtE (I+II+III+IV+V)
I. Wartosci nlematerialne I prawne (1 do 4)

0,00

0,00

0.00

0,00

rok

\~UNUU::i£)

YVt.A:>NT

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)
I. Kapttal (fundusz) podSlawowy

1. Koszly zakonczonych prac rozwojowych

II. Nalezne wplaty na kapital podslawowy ( wielkosc ujemna)

2. Wartosc firmy

III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna)

3. Inne wartoSci niemalerialne i prawne

IV. Kapital (fundusz) zapasowy

4. Za~czki na wartoSci niemateralne i prawne

V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

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

sian na koniec okresu
bieZllcegO
poprzedniego
(sprawozdawczego)

0,00

0,00

VI. Pozos tale kapitaly (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubieglych

a) grunty (w tym prawo uZytkowania wieczystego gruntu)

VIII . Zysk (strata) netto

b) budynki, lokale i obiekty intynierii Iqdowej i wodnej

IX. Odpisy z zysku neUo w ciqgu roku obrotowego

82,63

104,08

45.96

82,63

36,67

21,45

(wielkosc ujemna)

c) urzqdzenia techniczne I maszyny
d) srodki transportu
e) inne srodki trwale
2. Srodki trwale w budowie
3. Zaticzki na srodki trwale w budowie
III. Naletnosci 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 powiqzanych
2. Od pozoSlalych jednostek
IV. Inwestycje dlugoterminowe (1 do 4)
1. NieruchomoSci
2. WartoSci niematerialne i prawne
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe (a - b)
a) w jednostkach pOwiqzanych
- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosoowe
- udzielone poZyczki
- inne dlugotrwale aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach
- udzialy lub akcje
- Inne papiery wartosciowe
- udzielone potyczki
- inne dlugotrwale aktywa finansowe
4. Inne inwestycje dlugoterminowe
V, Dlugoterminowe rozllczenia

mi~dzyokresowe

(1 do 2)

1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne

rozli~enia m~zyokresowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

123,63

161.63

0,00

0,00

"V~V' ".,.......... ~, 1"=",,,..

NA

(I+II+III+IV)
I. Rezerwy na zobowli!Z8nia (1 do 3)

1. Materia/y

1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

2. P6Iprodukty i produkty w toku

2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne

41,00

57,55

0.00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,00

57.55

- dlugoterminowa

3. Produkty gotowe
4. Towary

- kr6tkoterminowa
3. Pozosta/e rezerwy

5. ZaliCZki na dostawy
II. Naletnosci kr6tkoterminowe (1 do 2)
1. Naletnosci od jednostek powiqzanych (a - b)
a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie splaty

0 ,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

- dlugoterminowe
- kr6tkoterminowe
II. Zobowi~zania dlugotermlnowe (1 do 2)

- do 12 miesi~

t . Wobec jednostek powiqzanych

- pOwyZej 12 miesi~

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

b) inne

a) kredyty i potyczki

2. Naletnosci od pozostalych jednostek (a - d)

0,00

0,00

b) z tytulu emisji dlutnych papier6w wartosciowych

a) z tytulu dostaw i uslug 0 okresie Splaty :

0 ,00

0,00

c) inne zobowi¥ania finansowe

- do 12 miesi~

d) inne

- pOwyZej 12 miesi~
b) z tytulu podatk6YI, dotacji, eel, ubezpieczel\ spo/ecznych i
zdrowotnych oraz innych Swiadczeli

III. Zobowii!Z8nia kr6tkoterminowe (1 do 3)
1. Wobec jednostek powiqzanych (a - b)

c) inne

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

0,00

0,00

0,00

0,00

41,00

57,55

0.00

0,00

41 ,00

57,55

0,00

0,00

0 ,00

0,00

123,63

161,63

- do 12 miesi~

d) dochodzone na drodze s<!dowej
III. Inwestycje kr6tkoterminowe (1 do 2)
1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe (a - c)
a) w jednostkach powillzanych

123,63

161 ,63

123,63

161.63

0 ,00

0,00

- powytej 12

miesi~

b) inne
2. Wobec pozostalych jednoste k (a - i)

- udzialy lub akcje

a) kredyty i potyczki

- inne papiery wartosciowe

b) z tytulu emisji dlutnych papier6w wartosciowych

- udzielone pOZyczki

c) mne zobowiqzania finansowe
d) z tytulu dostaw i uslug, 0 okresie wymagalnosci:

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe
0,00

b) w pozostalych jednostkach

- do 12 miesi~

0,00

- pOwyZej 12 miesi~

- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe

e) zaliczki otrzymane na dostawy

- udzielone potyczki

f) zobowiqzania wekslowe
g) z tytulu podatk6YI, eel, ubezpieczeli i innych Swiadczeli

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe
c) srodki pieni'ltne i inne aklywa pienlfli:ne
- srodki pieni'lzne w kasie i na rachunkach

123,63

161,63

123,63

161,63

h) z tytulu wynagrodzeli
i) inne
3. Fundusze specjalne

- inne srodki pienlfltne

IV. Rozliczenia mi~zyokresowe (1 do 2)

- inne aktywa pieni'ltne

1. Ujemna wartost firmy

2. Inne inwestycje kr6tkoterminowe
IV. Kr6tkotermlnowe rozliczenia mifldzyokresowa

2. Inne rozliczenia

mi~zyokresowe

- dlugoterminowe
- kr6tkoterminowe
-

-

-

-

AKTYWA RAZEM

Sochocm
Sporzqdzil: Ewa Nowicka

123,63

-

Miejscowost:

dnia

Gt6WNY KSI~GOWY
~ /J/04'7t tt..Q..
mgr Ewa NOWicka

31-12-2014

161.63

-

PASYWA
RAZEM
-

zatwief(1it.fJly,ostall!" ~1iM>" K
Ili"\. :t.-k \
~.

-

-

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Guzikarzy 8A
09·110 Sochocin
NIP:

567-147-21~83

nazwa

Rachunek zysk6w i strat
za 2014 rok
(z wytqczeniem bank6w i ubezpieczycieli)

REGON 130879661

wariant porownawczy

przedsi~biorstwa

Trese

Sumy za okres
poprzedni

A. Przychody netto ze sprzedaZy I zr6wnane z nlml, w tym :

biezqcy (sprawozdawczy)

44,79

0,00

44,79

0,00

129508,12

134567,10

0,00

0,00

- od jednostek powi'!zanych
I. Przychody netto ze sprzedai:y produkt6w
II. Zmiana stanu produkt6w

(zwi~kszen le

- wartost dodatnia, zmniejszenie - wartost ujemna)

III. Koszt wytworzenia produkt6w na w/asne potrzeby jednostki
IV, Przychody netto ze sprzedai:y towar6w i materia/6w
B. Koszty Dzialalnosci operacyjnej
I. Amortyzacja

0,00

0,00

~Us/ugi obce

0,00

675,00

IV, Podatki i oplaty, w tym:

II. Zuzycie materia/6w i energii

0,00

365,00

- podatek akcyzowy

0,00

0,00

V, Wynagrodzenia

100 539,16

95217,50

19467,97

18 038,85

",Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia

Vii. Pozosta/e koszly rodzajowe

2699,66

2643,66

6801 ,33

17 627,09

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

-129463,33

-134567,10

D. Pozostale przychody operacyjne

129500,00

134500,00

129500,00

134500,00

0,00

0,00

36,67
0,00

-67,10

VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i materia/6w

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w /rwaiych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostale koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia njefinansowych aktyw6w trwaiych
II. AktualizacJa wartosci aktyw6w niefinansowych
I

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z dzlala/noscl operacyjneJ (C+D-E)
G. Przychody finansowe

88,55

I. Dywidendy i udziaiy w zyskach, w tym :
• dl'a jednostek powi'!zanych
~dsetki,

88,55

w tym :

~ jednostek powi'!zanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV, Aktualizacja wartosci inwestycji
V, lnne
H. Koszty finansowe

0,00

0,00

36,67
0,00

21,45

36,67

21,45

I. Odsetki, w tym :
- dla jednostek powi'!zanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartosci inwestycjl
IV, lnne

I

I. Zysk (strata) z dzlala/nosci gospodarczej (F + G - H)
J. Wyn/k zdarzeri nadzwyczajnych (J.I - J.II)

0,00

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

L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowl'lzkowe zmniejszenla zysku (zwlqkszenia straty)

36,67

, N. Zysk (strata) netto (K • L - M)
Miejscowosc: Sochocin

Sporz,!dzii:

A

dnia:

GluWNY KSIGGOWY
:!.. NoWlcl::.e.
Ewa Nowicka mar Ew NgwlQkB

31.12.2014 r.

.,

21 ,45

I

