ZARZ1\DZENIE NR 7/2017
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie przyj~cia sprawozdania finansowego
w Sochocinie za 2016 rok

Gminnego

Osrodka

Kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 27 pazdziemika 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
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) zarz~dza si~, co nast~puje:

§ 1. Przyjmuje si y roczne sprawozdanie finansowe obejmuj<.tce sporz<.tdzony bilans oraz
rachtmek zysk6w i strat Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie za 2016 rok stanowi<.tce
zal<.tczniki do niniejszego zarz<.tdzenia.
§ 2. Zarz<.tdzenie wchodzi z dniem podpisania.

Sporzqdzil

Data: AD. o,z.~
Podpis
e~()V{I~

Sprawdzil pod
wzgl~dem formalno 

Gminny Osrodek Kultury
ul. Guzikarzy SA
09-110 Sochocin

Rachunek zysk6w i strat
za 2016 rok
(z wylqczeniem bank6w i ubezpieczycieli)
wariant porownawczy

NIP: 567-14-71-166 REGON 000936575
nazwa przedsi~biorstwa

Trese

Sumy za okres
poprzedni

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

biez!i!cy (sprawozdawczy)

15033,32

8150,00

15033,32

8150,00

- od jednostek powiqzanych
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow
II. Zmiana stanu produktow (zwl~kszenie - wartosc dodatnla, zmniejszenie - wartosc ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i material6w

381940,52

40,79
8520,96
33981,81
29760,00
4376,89
0,00
188614,14
40698,75

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A • B)

8520,91
28481,71
31 577,00
4671,69
0,00
199250,40
43559,71
7365,26
513,84
-366907,20

~

O. Pozostate przychody operacyjne

361827,30

373327,36

358000,00
3827,30
0,00

370000,00
3327,36
0,00

-5079,90
157,55

-5363,43
294,37

157,55

294,37

0,00

0,00

-4922,35
0,00

-5069,06
0,00

-4922,35

-5069,06

-4922,35

-5069,06

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zuzycie materialow I energii
III. Uslugi obce
IV. Podatki i oplaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
. Ubezpieczenia spo/eczne i inne swiadczenia
VII. Pozostale koszty rodzajowe
VIII. Wartosc sprzedanych towar6w I materlalow

-378690,79

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

F. Zysk (strata) z dziatalnoscl operacyjnej (C+O·E)
G. Przychody flnansowe
I. Dywldendy i udzlaly w zyskach, w tym:
- dla jedncstek powiqzanych
II.

Odsetki, w tym:

ad jednostek powlqzanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartosci inwestycji
V.lnne

H. Koszty flnansowe
I. Odsetki. w tym:
- dla jednostek powi!i!zanych
II. Strata ze zbycia Inwestycji
III. Aktuallzacja wartosci inwestycji
IV.lnne

I. Zysk (strata) z dzlatalnoscl gospodarczej IF + G • HI
J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (.1.1 - J.II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)

L. Podatek dochodowy
M. Pozastale abowl!lzkowe zmnlejszenla zysku (zwi~kszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
Miejsccwosc:

Sporzqdzi/:
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Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie
ul. Guzikarzy 8A 09-110 Sochocin

BILANS
(z wylqczcnlern bank6w i ubezpieczyclell)

- _._-- d_._-

d - , 31-12-2016

k

~--.

sian na koniec okresu

PASYWA

biCZqcego

DJ

poprzedniego
-

I. Wartosci niemalerialne i prawne (1 do 4)

1"G 372.19

147851,23

O,OJ

0,00

I Kapltal (fundusz) podslawc;viY
~apilal

II 1';"IEzn8 wplaly fla

III Udzlar,' (akcj0) wlasne (wiel,,"sc uJemna::

Vi-:lriOSCI

V K3f,?lal (funduSz)

1. Smdkl 1"·,'8Ie (8 - e)
2) grunly (w tym

cJ urz<idle"'3 lechniezne I maslyny

155372.19

147851,23

Vii lisk (slrata)

153481,03

145923,67

2891,1',

1927,56

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Zaliezki na srodki lrwale w tJUd0;'JlC

1 Od jedn,",!ek Powl9L.anych
2 0.1 pozostaly(;h jedno,.,lek
IV, Inwestycje dlugoterminowe (1 do 4)

1 Nicruchomosr.i
2 Wartosci nicmaterialne I prawne
3 [Jlugoterminovtr> akty.v..l f,n"nse",.. e (a - bJ
jednoSIKach

P()~,'~zanyct1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,DO

0,00

0,00

lIdzialy lull akc)e
- inne papiery

warto~clc'\ve

- udzielone potyczkl
- Inne dlugotrwale aktyv.'a finansowe
b) w pozostalych Jednostkach
udzialy lub akcje
- Inne papiery war1osclowe
udzielone pozyczki
, inne dlugolrwate aklywa financ'lwe
4 Inne inweslyqe dlugotermmG'<Jc
V, Dlugotenninowe rozticzenla

mi~dzyokresowe

-5069,00

(1 do 2)

z lat ubieglych

VIII 7ysk (strata) netto

inne :irodk; Ir,"dle

W

-4 S22,35

akluallz8Cjl "1','ny

VI PozocJ.ille kapitaly (fundusze) rezeri.awe

2 Srodkl Irwale w budowle

Ill. Naleznosci dlugoterminowe (1 do 2)

L

147851,23

d) srodki Iransportu

a)

28391,02
33460,08

( \'ilelkMc uJemna)

156372,19

pr"'"" uzylkowam3 wieczystego grunlu)

b} budynk;, lokal8 I obrekly lnzynieflllqdowej i wodnej

~)

33460,08
38382,43

J'i K2lpllal (fundusz) zapasowy

niemaferalne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trw ale (1 do 3)

_

,

1. KOSlty zaKOI1cLOnycil pn.t:: rozw'oJ(/i",ych

4. Zahczki nil

biel.q<.:ego
(spra'wQZdawc7ego)

Nt:.ASNY

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

2. Wartosc flrrny
3. Inne wartoscl niematerjalne I praV'Jne

stan na kOlllec okresu

poprzedniego
A, KAPITAt:. (I

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

-

1. Akly\'la z lytU1U odrocZt'"cgo ~(ldatku dochodowego
2. Inne rozliczenia m!f:',dzy":)kre';:;ovd
-

IX C'dpiSy Z zysku neUo w ciqgu r:lku obral( ,;ego
(wlclkosc ujemna)

.t:l.~~~.

~AKTYWA

OBROTOWE (I+II+III+IV)

5345,30

5413,37

0,00

0,00

I. Zapasy (1 do 5)
1. Matenaly

'"1'-~"

,11'<"4"''"'

NA

(I+II+III+IV)
I. Rezerwy na zobOwil\zania (1 do 3)

124873.51:

O,Oll

0,00

0,00

0,00

0,0:

0,00

O,Of)

0,00

0,00

0,00

156,38

99,91

1 He7..erwa z tylu1u odroczonego podatku doctlodo-;-vego
-

2 Rezc:rwa ria sv.ladczenl3 emerytalne I podobrw;

2. P6Iprojukly I produkl), w loku
I

3. I"rodukly golowe

- dlU~l()termlnOW"l

4. Towary

- kr6tkoterminowa
3 P07.0stale rezerwy

1--5 Zalio.ki na (JoSI<l""Y
II. Naleznosci kr6tkoterminowe (1 do 2)

0,00

1. Naleznocci ad )ednoslek powifjzanych (a - b)
a) z tylulu dlsteN I uslug 0 okresls splaty

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miE':sl~CY

- dtugotcrminowe

- kr6lkoterminowe
II. Zebowi'!zania dlugoterminowe (1 do 2)
1 ','·/obec jednostck powil,zan\ch
2 '..-Yahoc pozo"taly~h jednoc;tek (a . dl

. po\'vyzeJ 12 mleslesy
0,00

I- b) inne
2. NaleznoGcl ad pozoslalych Jednoslek (a

dl

a) z Iytulu doslaw I uslug 0 okresie splaly :

a) kredy\y i poiyczki

0,00

0,00

b) z Iytulu em;sji dluznych paplero"" war1osciowy(:il

0,00

0,00

c} inne zobo'0Jigzania IInan::"OVfA
dl inne

- do 12 mleslt,';Y
, pawy;'e] 12 mle,,~cy
b) z tytuiu p"dalktlw. dotacji. eel, ubezpieczen spol"czny,:h i

til Zobowi'!zania kr6tkoterminowe (1 do 3)
1 V/obec jcdnostek powiqlanych (a - b)

zdn}"-'Iolnych oraz innyctl sWladczon

-

a)

c) Inne

Z

Iytulu doslaw i uslug 0 okrasie wymagalnesci:

III. Inweslycje kr6tkoterminowe (1 do 2)
1. Krolkolermlnowe aklywa ftnansowe (a - c)

_~ 345,::,~)

;:; 413,:17

5 :145,3t1

5413,37

0,00

0,00

a) w jednostkach powl'!zanych

0,00
0,00

. pawyze) 12

156,3~

99,91

0,00

0,00

156,3G

9'J,91

128101,03

12477'3,67

128101,03

124773,67

128101,03

124773,67

161 717,49

153264,[,0

miesi~cy

b) Inne
2 Wobec pozostalych jedn" ,Iek (a - I)

- udzlaly lub akGje

a) kredyty i pozyczki

- inne papiery 'YQ' "",V'U",=

b) z tytulu emisji dluzn),~h paplm5w wartosciowych

- udzielone pozyczk!

c) ione zobowi qzanl8 tmanSOviB

d) z tytulu doslaw i uslug,'J okre "e wymagalnosci:

- inne kr6tko1ermmowe aktyv.,fa finansowe

b) w p0705181),ch Jedncstkacll

0,00

0,00

- do 12 miesi"cy
- powytej 12 mie'blecy

- udllaly tub akCJe

c) zaliczki otrLymane na dL:qawy

- inne papiery waltosGio",c

_.f) zobowi~zania WOkslowe

. udzielone pozyczki

g) z tytul" podatk6w, eel, ,h"mi"r70' I innyeh swiadczen

- inne krotkolerminowe aktyvva finansowe
c) srodki pieni\,zne I Inne aktywa
pieni~zne_w

0,00
0,00

do 12 miesl'i'cy

d) dochodzane na (lrodze 5,!dowej

- srodkl

128257,41

pieni~zne

kasle i na rachunkach

5345,30

5413,37

h) 7. tylulu wynagrodzeri

5345,30

[; 413,37

I) Inne

- inne sroCkl pleniezne

3 Fundusze speC)atnc

inne aktywa pienil'ino

IV, Rozliczenia mi"dzyokresowe (1 do 2)
1 UJemna waltasc flrmy

2. lnne Inwestycje krolkoterrntn0we
tV. Kr6tkoterminowc rozticzenia

2. Inne rOJ':liclenia ml!;:dlyokJesC\·{t~

rnj~dzyokresowe

- krotkoterrnlnowe

Splrzqdzll.

161 717,49
.......... ,,"" ........... .......

AKTYWA RAZEM

Ewa Nowicka

~

E; rfOvn r:J<.e_

153264,1:0

.

.. 

PASYWA RAZEM

-

...-..

-~

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
GMINNY OSRODEK KUL TURY W SOCHOCINIE

!

Umorzenie srodk6w trwatych
Umorzenie pozostatych srodk6w trwalych
Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych
Odpisy aktualizL1jqce srodki trwate
Odpisy aktualizujqce srodki trwate w budowie
Odpisy aktualizujqce wartosci niematerialne i prawne
Odpis.t aktualizujqce naleznosci

f(S

~GC)

195 512,08
190 140,93
2212,89
0,00
0,00
0,00
0,00

!

