
UCHWAtA NR XLIV/301/14
RADY GMINY StAWNO
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Osrodka Kultury w Stawnie

przyj^cia sprawozdania z jego dziatalnosci za 2013 rok.

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.

o rachunkowosci ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613) Rada Gminy Stawno

uchwala

co nastepuje:

§ 1. 1. Zatwierdza SJQ bilans Gminnego Osrodka Kultury w Stawnie za 2013 r.

stanowiqcy zatqcznik nr 1 do uchwaty.

2. Przyjmuje sis sprawozdanie z dziatalnosci Gminnego Osrodka Kultury

w Stawnie za 2013 r. stanowiqcy zatqcznik nr 2 do uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza SJQ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

PRZEW CZACY

mgrirti. '/

Glozotvakt



Nazvva i adres jedr.cstki spio.vozi^'.vcrc-j

Gminny O£rodek Kultury
w Stewnie jef

ul. Zielona 2. 26-332 Stewno J .
tel. (044)755-18-52

NIP 76S-I 7-36-549, REG 100131041
Numer identyfikacyjny REGON

100131041

AKTYWA

A. Aktywa trwaJe

I. Wartosci

niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa

trwale

1. Srodki trwate

1.1. Grunty

1.2. Budynki, lokale i

ekty inzynierii Igdowej i

rlnej

1.3. Urza^dzenia techniczne

i maszyny

1.4. Srodki transportu

1.5. Inne srodki trwate

2. Inwestycje

rozpocz<jte (srodki

trwale w budowie)

3. Srodki przekazane na

poczet inwestycji

III. Naleznosci

dlugoterminowe

IV. Dlugoterrninowe

wa finansowe

1.1. Akcje i udzialy

1.2. Papiery wartosciowe

dJugoi.emiinowe

Stan na
poczqtek

roku
1.234.454,66

1.234.454,66

1.234.454,66

67.194,71

1.163.688,61

70,00

3.501,34

BILANS
Inostki budzetowej, zakiadu
jdzetowego, gospodarstwa
pomocniczego, jednostki

budzetowej
sporza^dzony na dzien

31 grudzieh 2013r.
Stan na

koniec roku

1.198.686,99

1.198.686,99

1.198.686,99

67.194,71

1.129.400,27

-

2.092,01

GMINA StAWNO

PASYWA

A. Fundusz

I. Fundusz jednostki

II. Wynik finansowy netto

1.1. Zysk netto ( + )

1.2. Strata netto (-)

III. Nadwyzka srodkow

obrotowych (-)

IV. Odpisy z wyniku

finansowego

V. Fundusz rnienia

zlikwidowanych jednostek

VI. Inne

B. Fundusze celowe

1.1

1 2

C. Zobowiqzania

dJugoterminowe

D. Zobowi^zania

krotkoterminowe i

fundusze specjalne

I. Zobo\A/ia^zania

krotkotermino\A/c

Stan na
poczqtek

roku
1.232.053,16

1.272.405,85

-40.352,69

-40.352,69

3.201,99

Stan na
koniec roku

1.225.490,12

1.240.163,16

-14.673,04

-14.673,04

j S j i ii i f j i i'l i'J< H * •' nun' >w< '

aktywa finansowe

V. Wartosc mienia

zlikwidowanych

jednostek

B. Aktywa obrotowe

I. Zopasy

1.1. MftTi^ty

800,49 26.803,13

l . l . / i M K i ̂ v UT/,1 1 1 in / 1 y i i HU

do«;taw i iislug

1.2. Zobowi^zania wobec

budzetow

1.3. Zobowia_zania wobec

ubezpieczeh spotecznych

1.4. Zobowi,^zania z tytuki

wynagrodzeri

1 5 Pn^ncfalo 7nhnwi?-7^nia

3.201,99



1.2. PoJprodukty i produkty

w toku

1.3. Produkty gotowe

1.4. Towary

II. Naleznosci

krotkoterminowe

1.1. Naleznosci z tytutu

dostaw i ustug

1.2. Naleznosci od

budzetow

1.3. Naleznosci z tytutu

ubezpieczeri spotecznych

1. Pozostate naleznosci

1.5. Rozliczenia z tytufu

srodkow na wydatki

budzetowe i z tytutu

dochodow budzetowycn

III. Srodki pieni^zne

1.1. Srodki pienie_zne w

kasie

1.2. Srodki picnicjzne na

rachunkach bankowych

1.3. Inne srodki pienie_zne

IV. Krotkoterminowe

papiery wartosciowe

V. Rozliczenia

mi^dzyokresowe

^^^B Inne aktywa

Suma aktywow

800,49

800,49

1.235.255,15

26.803,13

26.803,13

1.225.490,12

1.6. Sumy obce (depozytowe,

zabezpicczeuie wykonania

umow)

1.7. Rozliczenia z tytu-tu

srodkr-.v na wydatki

budzetowe i z tytutu

dochodow budzetowych

1.8. Rezerwy na

zobowiqzania

II. Fundusze specjalne

1.1. Zaktadowy fundusz

swiadczeri socjalnych

1.2. Inne fundusze

E. Rozliczenia

mi^dzyokresowe

I. Rozliczenia

mi^dzyokresowe

przychodow

II. Inne rozliczenia

mi^dzyokresowe

F. Inne pasywa

Suma pasywow 1.235.255,15 1.225.490,12

(glowny ksiegowy)

2014-03-14

(rok, miesiiu:, d/ iei ' i )

5 W N I K
> x-,

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki

^^nunW^10^6^ K-uitury Rachunck zyskow i strat jednostki
(wariant porownawczy)

ul Zielona 2. 26-332 Stawno f '
tel. (044^ 755-18-52 sporz^dzony na dzicn

NTP 768-1 7-36-549, REG. 100131 Ml 31 grudnia 2013r.

Numer identyfikacyjny
REGON 100131041

A. Przychody netto ze sprzedazv i zrownanie z nim, w tym:
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodow (podmiotowe, przedmiotowe, na
pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe)
II. Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -
wartosc ujemna)
III. Koszt wytwarzania produktow na wtasne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiatow
V.. Pozostale dochody budzetowe
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zuzycie materiatow i energii
III. Ustugi obce

, IV. Podatki i optaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia dla pracownikow
VII. Pozostale koszlv rodxajowe
VIII. Wartosci sprzedanych towarow i materialow
I X . Udzielone dotacje
X. Inne swiadczenia fmansowane z budzetu
XI. Pozostale obciajzenia
C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B)
D. Pozostale przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywow trwalych
11. Dotacje
III . Pokrycie amortyzacji
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostale koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowanych ze srodkow wtasnych zaktadow
budzetowych i dochodow wtasnych jednostek budzetowych
II. Pozostale koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E)

>. Przychody finansowe
Dywidendy i udziaty w zyskach

II.. Odsetki
I I I . Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
11 Inne
V "7 \ I ' l l ' ' 1 ' 'P" <" 14\. V V v n i k zdarzen n a d z w v c z a j n v c h (J .I . -J .H.)

I. Zyski nadzwyczajne
I I . S tni tv luidxAWcx.ajne
K. Zvsk (strata) brutto (I+J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) oraz
nadwvzki srodkow obrotowych
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

GMINA SLAWNO

Stan na koniec
roku poprzednicgo

20.986,20

20.986,20
407.476,60

36.914,34
75.654,31
83.091,77

132.309,16
24.182,56
55.324,46

-386.490,40
346.068,81

303.000,00
-

41.068,81

-40.421,59
77,15

77,15

8,25
8.25

-40.353,60

-40.352,69

-40.352,69

Stan na koniec
roku biezijcego

23.069,40

23.069,40
359.274,51

43.877,67
73.079,02
25.466,05

137.648,03
24.828,63
54.375,11

-336.205,11
321.520,81

283.000,00
-

36.520,81

-14.684,30
17,61

17,61

6,35
6.35

-14.673,04

-14.673,04

-14.673,04

2014-03-14

( glowny ksi^gowy) (rok, micsiqc, dzicri)

K I E R O W
jnu* 'tu

7*-' ry*/

( kierownik jednostki)



SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W SLAWNIE

ZA2013ROK

Samorzajdowa Instytucja Kultury dzialaj^ca jako Gminny Osrodek Kultury w Slawnie
rozpocxeja swoja^ dzialalnosc z dnicin 1 stycznia 2006r.na podstawie Uchwaly Rady Gminy
Slawno Nr XXIX/206/05 z dnia 2 listopada 2005 roku. Plan finansowy Gminnego Osrodka
Kultury w Slawnie zostal ustalony zarza^dzeniem Nr 1/2013 Kierownika Gminnego Osrodka
Kultury z dn.07.01.2013r na kwot£ 285.000,00zl. Plan dochodow wfasnych ustalono w
kwocie 20.400,OOzl.W trakcie dzialalnosci instytucji kultury zwi^kszono plan dochodow
wlasnych do kwoty 23.500,00zl. tj.3.100,00zl.
Konto 740 Dotacja podmiotowa z budzetu gminy
Plan na poczatku roku 285.000.00zl.
Wykonanie 285.000,00zl.
Konto 700 Przychody wtasne
Plan nn poczatku roku 20.400.00zh
w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony 8.000,00zi.
Wynajcm svvictlic wicjskich 12.000,00zl.
Uslugi ksero i drukowanie 400,00zl.

Zwi(?kszono 3.100,00zi.
w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony 2.600,00zl
Wynajem pomieszczen GOK 500,00zl.

Plan po zmianach 23.500,00zl.
w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony 10.600,00zl.
Wynajem swietlic wiejskich 12.000,00zl.
Ustugi ksero i drukowanie 400,00zl.
Wynajem pomieszczen GOK 500,00zl.

Wykonanie 23.069,40zl.
w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony 10.520,00zl.
Wynajem swietlic wiejskich 1 1.885,00zl.
Uslugi ksero i drukowanie 298,40zl.
Wynajem pomieszczen GOK 366,00zl.

Konto 760 Pozostale przychody operacyjne.
Plan 36.520,8 Izl .
w tym:

Srodki uni jne / lir/.eclu Marszaikovvskiego 32.720.81zl.
Darowizna Kopalni Grudzen Las Sp.z.o.o 3.500,00x1.
Darowizna Nadlcsnictwo Smardzcwicc 300,00x1.

Wykonanie 36.520,81x1.



Srodki picnieznc na pocxatku roku obrotowcgo stanowily kwote 800.49 zl.
Kapitahzacja odsetck od srodkow na rachunku wynosila na konicc roku 2013 1 7,61 zl.
Real ixacja przychodow za rok 2013 przedstawiona w u jec iu tabclarycxnym:

Pr/ychody
Srodki picnio/.ne na poczijtku roku 2013 — 800,49

Konto
700

740

750

760

Na/>va konta
Przvchodv /c sprzcda/v using :
- wynajem D I _ w Gawronach
- ksero i wvdruki
- wynajem pomieszczeti (iOK
- wynajem swiet l ic wie jsk ich

Dotacja z budzetu timiny

Przvchodv finansowe

Pozostale przychody operaeyjne

Raze ni :

I ' lan | Wvkoiianie

10.600,00
400.00
500.00

12.00,00

285.000.00

-

36.520.81

345.020,81

1 ' — 1
10.520.00

298.40
366.00

1 1.885,00

1

285.000.00

17.61

36.520.81

344.607,82

93.512,50^1.
37.715,537.1.

6.420,0()zl.
22.657,92zl.

2.170,71x1.
5.466,0071.

189,9271.
3.823,6871.

W okresic obj^tym sprawoxdanicm tj., od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Gminny Osrodek
Kullury \\ Slawnic poniosi kos/ty na ogolna k\\ 'otc 3 15.396,S4z!
wynagrodxenia i ich pochodnc w kwocie 1 71.956,26zl.
W tym:
Konto 407 wynagrodxenia osobowc pracownikow
Konto 407 wynagrodxenia bczosobowe (umowy —xleccnia)
Konto 407 wynagrodxenia bezosobowe (umowy o dzielo)
Konto 409 skladki ZUS od praeodawcy
Konto 409 skladki na Fundusz Pracy
Konto 410 o d p i s n a Z F S S
Konto 412 podroze sluxbowe krajowe
Konto 412 ryczalt samochodowy ( pojazd wlasny)
Wydatki zwia^zane z utrzymanicm lokalu GOK w Slawnic. Domu Ludowcgo w Gawronach i
swietlic wiejskich w Grazowicach, Dabrowcc — Trojanow, Ostrozncj, AntonicSwce. oraz na
dxiatalnosc statutowa samorzadowej instytucji ku l t u ry wyniosly kwotc 143.440.58xl.
w tym:
K o u l o 402 zakLip ma lcnaUnv i \vyposazcnia
- podsup.v o\\ych
- gospodarczych
w tym:

- remont swietlicy wiejskiej Gra^zowice
- remont swietlicy wiejskiej Ostrozna
- remont piwnic GOK
- zakup na jiotrxeby ..Wiccxor Sobolkowy"
- zakup na potrzeby malowanie GOK
- zakup na potrzeby ..Dozynki Gminne i Powintowc"
- zakup drcwna ..Swieto picczonego ziemniaka"

- na ceie biurowe i reklamowe
- zakup nagrod ,.1'iesni Maryine", " \r Sobotkou y" .

39.540.23/1.
5.45''',2^/1
4.S43,46z.l.

1.053,06zl.
31 1,00x1.
181.43zl.
473,94x1.

1.186,60zl.
1.363,65x1.

273.78zl.
ts.3v4.4oxl.



..Swieto Piee/onego Zicmniaka"
- xakup wyposaxenia
\ tym:

- xakup hutow regionalnych
- xakup garnka i okap dla swietlicy wiejskicj Gnrzowice
- xakup szafki pod zlew dla swietl icy wic j sk ie j Ostroxna
- xakup chlodxiarki dla swietlicy wic j sk ie j Ostrozna
- xakup krzcsel dla swietlicy wiejskie j Ostro/.na

- inne oplaty GOK

Konto 403 zuxycie encrgii
- clektrycxnej GOK
- cicplncj GOK
- clektrycxnej Dom Ludowy Gawrony
- cieplnej Dom Ludowy Gawrony
- clcktrycznej swietlic wicjskich
(Ostrozna, Antoniowka, Dabrowka. Grazowice)
- cicplncj swietlic wiejskich
( Ostrozna, Antoniowka, Da_br6wka, Grazowice)
- zuzyeic wody
Konlo 404 uslugi rcmontowc
- naprawa butow regionalnych
- pr/eHad gasnic
- prxeglad przewodow kominowych
Konto 405 Oplaty telckomunikacyjnc i pocxtowc
- oplaty tolckomtinikncyjne
- oplaty pocxtowe (znaczki)
Konto 406 pozostale ustugi
- koszty obslugi i prowizji bankowcj
- oplata radiofonicxna
- wywoz nieczystosci
w tym:

- Dom Ludowy Gawrony
- GOK ..Dozynki Gminne i Powiatowe"
- Wineentynow ..Wieczor sobotko\\y"

- uslugi przewozu autokarem i xa jiali\\o
- oplata xa promowanie wydarxen
- wynajem naglosnicnia "Wiccxor Sob6tkowy"i ,,Doxynki"
- wynajem urzadxcii rekrcacyjnych ..Dozynki Gminne i Powiatowe-
- usluga muxycxna ..Doxynki Gminne i Powiatowe"
- obsluga medyczna ..Dozynki Gminne i Powiatowe"
- inne op ta tv GOK
Konto 415 pozostale kosxty
- ubexpicczenie mienia GOK
- ubexpicczenie mienia Dom Ludowy Gawrony
-ubezpicczenie mienia swietlice wiejskie (Ostrozna, Grazowice,

Dabrowka - Trojanow. Antoniowka)
- kosxty rcprezentacyjnc imprex
w tym:

- kos/tv G m i n n y fes l ivva l ko lec l i pasloralek
- kosxty Tlusty cxwartek

kosxtj- konkursu Palmy YVie lkanocne j
- kosxty Fesl i \ \ ' a lu I ' lesni .N' laryinych

. 12.983,76x1.

7.630,027.1.

590.00x1.
429,00x1.
253,01x1.

2.608,01x1.
3.750,00x1.

232,25x1.

33.538,79/J.
1.929,32x1.
9.139,49x1.
1.145,89x1.
2.937,45x1.

6.873.86x1.

10.557,58zL
955,20x1.

1.129,50/J,
330,00/J.
1 59.90/1.

639.60x1.
2.927,49/1
?.7^7.49x1.

200,00zl.
21.409,06zl.

565,70zl.

2()l,40zl.
2.750,35zl.

514,75x1.
1.863.00x1.

372.60x1.
502,83x1.

2.800,00zt.
8.500,00x1.
2.500,00x1.
2.500.00x1.

800,00x1.
_ ) V V TV 7 [

44.895,5 \f.\.
370,00x1.
150,00x1.

3.000.00x1.
41.375.51/1.

1.697.71/1.

3.110,15x1.
Q"! 1 O 1 - , ]

409.09x1.



- kos/ty imprczy .AVicczor sobotko\vy"
- kos/ty imprczy ..Dozynki Gminnc i Po\vinto\ve"
- kos/ty imprczy Sxvicto pieczonego zicmniaka
- koszty imprczy ..Andrzejki"
- koszty Spotkania Wigilijnego

W przcliczcniu na ctaty \ Gminnym Osrodku Kul tury zatrudnienie
2,83 ctaty tj. 4 osoby, oraz 4 osoby na umowc - zlcccnic.

-4.234.S5zl.
19.009,91 z.l.
2.467,02/1.
4.413.24/1.
5.195,60zf.

\ 2013r. \wnosiio

W roku 2013 wydatki Gminncgo Osrodku Kul tury ksztaltowuly sic nastcpujqco w uj^ciu
tabclaryc/nym:

Wvdatki
Konto
402

403

MU4

405

406

407

Na/wa konta
Zuzvcie malenalow:

matcrialy podsta\\'O\\e
materialy gospodarcze
materialv biurowe
zakup wyposazenia
zakup nagrod
inne oplaty

Zuzvcie enereii:
cnergia eleklryczna GOK
cnergia clcktryczna DL Gawrony
energia cicplna GOK
cner!Ti;i cicplna DI . Gnwronv
cnergia cicplna swict l icc wic j sk ic
cnergia elcktryczna swictlicc
vvoda

U s l u g i re inonio\ \  ( i cn ion t , n a p i d \ \ a .
konserwacja urza^dzeii i sprzetu)

przegl^d i naprawa

Uslugi tclekomunikacyjne i pocztowc:
oplaty tclcfoniczne
oplaty poczto we (znaczki
pocztowc )

Pozostale ustugi obce:
wvwoz meczvstosci
oplatv TV
koszty i prowizje bankowe
uslugi przc\\'ozu dbcymi srodkami
Iran sportu
innc pozostale oplaty

Wynagrodzenia:
OSol)O\\'C

Plan
42.300.00

46.300.00

1.20U.UO

3.500.00

24.100.00

140.000,00

\Vvkonan ie
39.540,23

5.456.28
4.S43.46
8.394.46

10.330.07
10.283.71

232.25
33.538.79

1.929.32
1.145.89
9.139,49
2.937.45

10.557.58
6.873.86

955.20
1 . 1 29.50

1.129.50

2.927,49
2.727.49

200,00

21.409,06
2.750.35

201.40
565.70

502.83
17.388.78

137.648,03
93.512,50

v.'C* f immv.'v / lorrn i ;

408

409

•! 1 f)

412
1

Pozostale swiadczenia na rzecz
pracownikow (szkolenie HUP)

swiadczenia na rzecz pracownikow
Skladki na ubezpieczenia spoleczne:

sk ladk i ZUS od p la tn ika
sk ladk i na l :undusz Pracy

"nTri^nn/rss" " ~ " " "
Podroze sluzbowc:

. ^Mpo- i r i , ^

500,00

26.000.00

f, nnn no

4.500,00

-
-

24.828,63
22.657.92

2 . 1 7 0 . 7 1

- - - - >;(7,r,.no
4.013,60

1 VO ()")

3., S 2 3. 6 8



415 Pozostate koszty:
ubezpieczenie niicnia GOK
ubezpieczenie mienia DL Gawrony
ubezpieczenie mienia s\e
koszty reprezentacyjne

Razem:

5 J . 42 1.30

345.821,30

44.895,51
370,00
150.00

3.000.00
41.375,51

315.396,84

Koszty finansowe zwiqzane z odsetkami wyniosly 6,35 7\
Na dzien 31.12.2013r. Jednostka nie posiadala zobowiajzan wymagalnych i niewymagalnych.
Jednostka nie posiadala na dzieh 31.12.2013r. naleznosci wymagalnych i niewymagalnych.
Jednostka posiadala na dzieh 31.12.2013r. naleznosci tj. srodki zgromadzone na rachunku
bankowym ( depozyty na za^danie ) w kwocie 26.803,13zh

Slawno, dn.l4.02.2014r. K I E R O W N I K
x-,

Sporza^dzila:

. GL^WNY ILSI^GOWY



Gminny Osrodek Kultury
wStewnie

ul. Zielona 2,26-332 Stawno
tel. (044) 755-18-52

NIP 768-17-36-549* REG 100131041 INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU NA DZIEN 31.12.2013 R.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Informacje porzqdkowe.

Gminny Osrodek Kultury w Stawnie jest samorzqdowa. instytucja. kultury, ktorej

organizatorem jest Gmina Stawno. Siedziba Gminnego Osrodka Kultury miesci sie^ w Stawnie ul. Zielona 2,

a terenem dziatania jest gmina Stawno. Na podstawie Uchwaty Rady Gminy Stawno Nr XXIX/206/05 z dnia

2 listopada 2005 roku przeksztatcit sie^ w samorza.dowa. instytucje^ kultury i nabyt osobowosc prawn^.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Gminny Osrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe ?a rok 2013 rozpoczynaj^cy sie. od 01 stycznia

2013 roku i koriczgcy sie^ 31 grudnia 2013 roku.

3. Porownywalnosc danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013.

4. Stosowane melody i zasady rachunkowosci.

Sprawozdanie finansowe zostato przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

0 rachunkowosci obowi^zujqcymi jednostk^.. Gminny Osrodek Kultury w Stawnie sporza.dza rachunek zyskow

1 strat w uktadzie porownawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia

gospodarcze zgodnie z ich trescig ekonomiczn^. Na podstawie art.28 ust.l rozdziat 4 ustawy o rachunkowosci

,,wycena aktywow i pasywow oraz ustalenie wyniku finansowego", aktywa i pasywa wycenia sie^ nie rzadziej niz na

dzieri bilansowy. Srodki trwate stanowia.ee fundusz jednostki umarzane sa. wg stawek amortyzacyjnych przepisow

ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Niskowartosciowe zakupy urza.dzeri majgcych znamiona

srodka trwatego wprowadza sie^ do ewidencji w rzeczywistych cenach zakupu i pod dat^ otrzymama faktury

odpisuje sie^ w koszty, wprowadzaj^c jednoczesnie do ewidencji ilosciowej. Za niskowartosciowe przedmioty

o okresie uzywalnosci dtuzszym niz jeden rok uznaje si^ zakupy w cenie nie przekraczajgcej 3.500,00 zt.

a o wartosci wyzszej amortyzuje sie^ wg stawek wynikajqcych z okresu ekonomicznej uzytecznosci srodka trwatego.

Na dzieri sporza.dzenia informacji nie zaistniaty znacza.ce zdarzenia, ktore nasta.pify po dniu bilansowym i miatyby

wptyw na sytuacje; finansowa_ instytucji kultury.

II. Dodatkowe informacje i objasnienia.

Zmiana wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkow trwatych wartosc brutto

Grupa rodzajowa

Wartosci niematerialne
i prawne
Srodki trwalc

Grunty
Budynki
Obiekty mz.ladowej

Kotty i maszyny

Stan na dzieri
pocz^tek roku

-

1.443.565,70

67.194,71

1.307.619,81

35.842,77

-

Zmiana wartosci w cia.gu roku
obrotowego

zwi^kszenia

-

8.110,00
-

zmniejszenia

-

-

-

- 1
i

Stan na koniec roku

-

1.451.675,70
67.194,71

1.307.619,81
35.842,77

-



energotyczne
Mas?yny, urza.dz. i
aparaty ogol. zast.
Specjal. maszyny, urz^dz.
i aparaty
Urza.dzenia techn.
Srodki transport.
Narze.dzia, przyrz.,
ruchom. i wyposaz.

8.27/1,00

2.586,40

16.948,-11

-

-

5.099,60

8.27/1,00

2.586,40

25. 058, 41

Zmiana wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkow t rwatych wartosc umorzenia

Grupa rodzajowa

Wartosci niematerialne

i prawne

Srodki trwate

Grunty

Budynki
Obiekty inz. Iqdowej
Kotty i maszyny
energctyczne
Maszyny, urza.dz. i
aparaty ogol. zast .
Specjal. maszyny, uiza.dz.
i aparaty
Urza.dzenia techn.
Srodki transport.
Narz^dzia, przyrz.,
Ruchom. i wyposaz.

Stan na
poczgtek roku

209.111,04

0,00

172.609,69
7.164,28

5.099,60

8.204,00

2.586,40
-

13.447,07

Zmiana wartosci w cia.gu roku
obrotowego

zwi^kszenia

43.877,67

0,00

32.690,49
1,597,85

70,00

9.519,33

zmniejszeni
a

-

-

-

-

-

Stan na
koniec roku

-

252.988,71

0,00

205.300,18
8.762,13

5.099,60

8.274,00

2.586,40

22.966,40

Wartosc netto
srodkow
trwatych na
koniec roku

-

1.198.686,99

67.194,71

1.102.319,63
27.080,64

0,00

0,00

0,00

2.092,01

1. Gminny Osrodek Kultuiy w Stawnie posiada:

-grunty na wartosc - 67.194,71 zt

- budynki na wartosc - 1.307.619,81 zl
- umorzenie wynosi - 205.300,18 zl.

- pozostale srodki trwate o wartosci - 76.861,18 zt.

- umorzenie wynosi - 47.688,53 zt.
2. Gminny Osrodek Kultury w Stawnie w roku obrotowym nie tworzyt rezerw

3. Gminny Osrodek Kultury w Stawnie w roku obrotowym nie dokonywat odpisow aktual izacyjnych na naleznosci.

4. Gminny Osrodek Kultury w Stawnie na koniec roku obrotowego me posiada zadnych zobowi^zari na koniec roku

obrotowego.
5. W roku obrotowym instytucja kultury nie osiqgnc/ta przychodow przysztych okresow.

6.. Gminny Osrodek Kultury w Stawnie nie udzielat gwarancji ani poieczeri.

III. Informacjc i objasnicnia do rachunku wynikow.

1. Podstawowym celem dziatania Gminnego Osrodka Kultury w Stawnie jest prowadzenie dziatalnosci kulturalnej
majqcej na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkancow gminy Stawno.

2. W roku 2013 instytucja kultury nie dokonata nie planowanych odpisow amortyzacyjnych srodkow trwatych.

3. Rokiem obrotowym dla Gminnego Osrodka Kultury w Stawnie byt okres od 1 stycznia 2013 rok do 31 grudnia

2013 roku.
4. Wynik finansowy za rok 2013 zarnkna_t sic; strata, w kwocie -14.673,04 zl.
5. Rachunek zyskow i strat sporza.dzony zostat wedtug wariantu porownawczego, zawiera dane o kosztach

6. W roku obrotowym nip wystapity zdarzenia zal irzane do zyskow i strat nadzwyczajnych.

IV. Informacja o sprawach osobowych



1. Gminny Osrodek Kultury w Stawnie nie prowadzit zadnych wspolnych inwestycji.

2. Przeci^tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych ksztattowato
nast^pujgco :

a) na stanowiskach nie robotniczych - 4

w tym:

- kobiet - 3

- m^zczyzn -1

b) na stanowiskach robotniczych-0

ogotem osob : 4

3. Wynagrodzenia brutto w roku 2013 wyniosty - 137.648,03 zt

w tym :

- osobowe - 93.512,50 zt

- bezosobowe - 44.135,53 zt.

Stawno, dn. 18 marzec 2014 rok. K I F .Story„ _ ftstjry

Sporz^dzita:

. ULUWNY


