
Łarządzenie nr 27l2ot4

Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 3l marca 20t4r.

w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego ośrodka Kultury

w Reńskiej Wsi.

Na podstawie art.2 ust.i. pkt. 7 , art.53 ust.]-, art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

rachunkowości (tj. Dz. U. z2073r. poz. 330 zpoźniejszymi zmianami ), art' 9 ust. 2 ustawy z

dnia 25 października 199]"r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj' Dz'

U ' z Ż)tŻr. poz. 406 z poźniejszymi zmianami) oraz Statutem Gminnego ośrodka Kultury w

Reńskiej Wsi, nadanego Uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś nr xxlll762/2000 , zarządzam, co

następuje :

5r

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi

za2oL3r. zawierające:

L. Bilans na dzień 31..t2.2ot3r. wraz z załącznikiem - Załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenia:

aktywa 82.994,-zl.

pasywa 82.994,- zł.

2. Rachunek zysków i strat _ sporządzony na dzień 31'.l2.2ot3r. - zalącznik nr 2 do

niniejszego zarządzenia.

wynik finansowy 8.135,75 zl.

3. lnformację dodatkową zalącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Sz

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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Rachunek zfskóW i strat - wariant porólvnawczy
według stanu na dzień 31.12.2013 r-

)IREG@N4531118354

UWAGA: w powyższym wzorue usunięto pozycie niemające zastosowania w instytucjach kultury'

zachowuiąc jednak oznaczenia pozycii zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości

(np.w powyższym wzotze nie ma pozycji G.l "Dywidendy i udziały w ryskach od jednostek pozostał1tch"'

więc pierwszą pozycją jest pozycja G'll).

Urszula Marks
spoządził

Reńska Wieś, 27.03.2aM r. Danuta Mazec
miejscowoŚÓ idata zatwierdził
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za poprzedni rok obrotowy 2012 za biezący rok
obrotowy 2013

ffiTzrównaneznimi 2U851,82 2956{2.28

/
łzvchodv netto ze sprzedaŻy produktÓw

zmiana stanu produktÓw (zwiększenie wańość dodatnia,

zmnieiszenie wartośĆ uiemna)

ilt nl'h^r^.r^"ie nrnrtIlktów na własne potrzebv iednostki
pzvcłloav netto ze sprzedaŻy towarÓwirnąterĘ!Ów 391 82 2A7,28

25800C
ootacie orqanizatora na działalnośÓ bieŻącą ZlUUUU

VI Dł-.^+alA /'nłaeia i nrrvr:hodv na działalnoŚĆ 34460 37444

kosztv działalności ooeracvinei 260147.92 287476,53
B

I Amortvzacia
'1319 4882,t

ll ZuŻvcie materiałÓw i energ1! 48167,34 86339,52

lil Usłuoiobce 63861,72 71278,33

IV Podatki iopłatV
Wvnaqrodzenia 111925,3 93851,1

VI Ubezoleczenia społeczne i inne Świadczenia 17973,26 1BAM,1A

vll Pozostałe koszty rodzajowe
\^/-"^ó^ cnrzarlanlrch fowarów i materiałów

16901,3 13111.04

Zvsk {stratal ze sorzedażtl -{5296,1 8{35.75

D Darącłqla nrzwchrrrlv nnaracvine 8000 c

I Zvsk ze zbv cia aktywÓw trw!łg!--..-
il rr^ło".io nnąrerl nio zwiazane z działalnoŚcia operacY|ną

ill I nno nrzrrnhndv oneracvine 800c

E l.aałłv anaraarrinó 0 0

Stra ta ze zbv cia n i ef i n a n s owyct a ktywÓ]ry ! 
r\iv€ryg!-

lt Aktl J al izaila wa rtości a ktVWoW n ief i na n sowych

ilt lnnrr knsztv ooeracvine
F 7uoL tołoo}ol u rlzirłelności oneracvinei -7296.1 8{35.75

G Przvchody finansowe 0 0

il Odsetki
ill Zvskze zbvcia akWwow tnłałych
V lnne
H lłła+i}rr {in 0 0

OdsetkiI

IV lnne

J
z"sł rstratal z działalności qospodarczej -7296,1 8{35.7t

Wvnik zdarzeń nadzwycfu 0 c

Zvski nadzwvczaine
il Stratv nadzwczaine
K Zvsk / strata brutto -7296,{ 8135,?l

L PodatekdochodoL
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

{zwiekszenia stratvl
N Zvsk tstrata)netto -7296,1 8135.75
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lnformacja dodatkowa.

Gminny ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi jest samorządową instwucją kultury utworzoną na mocy

Uchwały Rady Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 03 grudnia 1997roku w celu prowadzenia działalności kulturalnej

jako zadania własnego Gminy Reńska Wieś o charakterze obowiązkowym.

Do podstawowych zadań GoK zgodnie ze statutem jednostki należy:

Edukacja kulturalna oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- Rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym,

Rozwijanie zainteresowa ń a m atorską tw ór czą a rtystyczną

Organizowanie kultu ral nej rozrywki i rekreacji,

Rozpoznawanie I rozbudzanie zainteresowań kulturalnych,

Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

organizowanie spektakli , koncertów, Wystaw, odczytów,

Prowadzenie nauki języków obcych, ognisk artystycznych,

Realizowanie imprez kulturalnych zleconych,

organizowanie wymiany dzieci i młodzieży w ramach zawartych porozumień,

Współpracowanie z organizacjami społeczno-politycznymi, stowarzyszeniami, placówkami

oświatowymi, związkami działającymi na terenie gminy Reńska Wieś.

okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Prryięte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku

obrotowym 2013 zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 wrześni 1994r.

o rachunkowości z późn. zmianami oraz zgodne z7arządzeniem nr 2/2aot Dyrektora GoK w Reńskiej Wsi z

późn. zmianami w sprawie Zakładowego Planu Kont.

źródła prrychodów GoK:

Przychodami z działalności statutowej jednostki są:

. Dotacje z budżetu Gminy Reńska Wieś na działalność bieżącą oraz na finansowanie kosztów inwesĘcji

o Darowizny na rzez instytucji kultury

. środki własne uzyskane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej /m.in' wynajem sali i zaplecza,

sprzedaż towarów w klubie/.

Struktura zatrudnienia:

W gminnym ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi na dzień 31 grudnia 20t3 roku zatrudnione jest 5 osób, w tym 3

osoby w wymiarze T, etatu,1 osoba w wymiarze % etatu oraz 1 osoba lpalacz/ - sezonowo w pełnym wymiarze

czasu pracy.

Wartość aktywów trwaĘch na dzień 31 grudnia 2013r' wynosi 56.135,04 zł, z tego:
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_ rzeczowe aktywa trwałe 66.735,04 zł

z tego 1l.224,oazl to kotły c.o'(wartość umorzenia 7.332,64zł\,8.000,00zł organy (wartość umorzenia

I.333,4ozl),47.323,80 podium (wartość umorzenia 3.154,96zł) i kocioł c.o.-nowy 12.150,00zł {wartość

umorzenia t4L,76zł|
-inwestycje 0,00 zł

Wartość aktywów obrotowych na ten dzień 3t.!2.20t3 r. wynosi 16.258,96zł, z tego :

- zapas towarów w sklepiku 4L,05 zł
_środkipieniężne I6.L93,73zł

z tego : 166,06zł środki pieniężne w kasie,

t5.74L,69zł środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym

285,38zł środki pieniężne na rachunku ZFŚS

Zestawienie poniesionych kosztów w roku 20L3 przedstawia się następująco:

o Zużycie materiałów i energii

o Usługi obce
. Wynagrodzenia
o Składki na ZUS i Fundusz Prary

r Amortyzacja

r odpis na ZFŚS

r świadczenia na rzecz pracowników

r Podróże służbowe

86.339,52zł

7L.?78,33zł

93.851,10zł

t8.oL ,t4zl
4.882,40 zł

2.644,O321

566,80zł

852,49zł

Fundusz podstawowy jednostki po rozliczeniu wyniku finansowego za rok20t2, na koniec 2073 r. wynosi

t4.56t,92zł.
Zobowiązania krótkoterminowe Gminnego ośrodka Kultury na koniec roku 2013 Wynoszą

- 822,53 zł . Na kwotę tą składają się :

2) potrącone z wynagrodzeń a nie przelane składki ZUS na kwotę 537,15 zł

4)środkiZakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 285,38 zł.

Na dzień 3L'72.2ot3 r. Gminny ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych. Rok 2013 Gminny

ośrodek Kultury zakończył nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 8.135,75 zł. Zysk roku 2013

Gminnego ośrodka Kultury przeksięgowany zostanie w całości na fundusz jednostki.
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