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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o
rachunkowości ze wskazaniem zastosowanych
zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek
mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Gminne Centrum Kultury w Nędzy

Województwo Śląskie

Powiat raciborski

Gmina Nędza

Siedziba

Miejscowość Nędza

Adres

Kod kraju PL

Województwo Śląskie

Powiat raciborski

Gmina Nędza

Ulica Strażacka

Nr domu 2

Nr lokalu

Miejscowość Nędza

Kod pocztowy 47-440

Adres

Poczta Nędza

Podstawowy przedmiot działalności
jednostki

9004Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji

6392003248

Data od 2018-01-01Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym Data do 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,
jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki

NIE
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organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości

TAKZałożenie
kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności

W przypadku sprawozdania finansowego
sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie
finansowe sporządzone po połączeniu spółek

NIEInformacja czy
sprawozdanie
finansowe jest
sporządzone po
połączeniu spółek Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia

połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka)
rachunkowości

Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowan
e zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 wrze
śnia 1994 roku o rachunkowości obowiązującej
jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i
strat w wariancie –porównawczym. W sprawozdani
u finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia
gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik
finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje
wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz pr
zychody oraz związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. War
tości niematerialne i prawne wycenia się według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów
prac rozwojowych , pomniejszonych o skumulow
ane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. środki trwałe są wyceniane w cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o skumulowane
umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich
wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były
stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych określającej wysokość amortyzacji sta
nowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku
do środków trwałych nabytych i wprowadzonych
do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku
stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w
sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych . Określają one wyso
kość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania
przychodu. Składniki majątku o przewidywanym
okresie użytkowania nie przekraczającej jednego r
oku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10
tysiący złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar
kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Śro
dki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu
kosztów) pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem ,pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe i
zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów
finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w
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sprawie szczegółowych zasad uznawania , metody
wyceny , zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych Dz. U. z 2017r.poz.277) Nal
eżności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty ,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny ( po pomni
ejszeniu o odpisy aktualizujące). Środki pieniężne
w walucie obcej wycenia się : nie dotyczy Środki
pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości
nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w
księgach rachunkowych w wartości nominalnej według
ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa ,
statutu lub umowy. Rezerwy na zobowiązania wycenia
się : nie dotyczy Zobowiązania , szczególnie wobec
budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwoci
e wymagającej zapłaty. Fundusze specjalne zostały
wycenione w wartości nominalnej według ich rodzajów
i zasad określonych przepisami prawa.

metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji),

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane
do instrumentów finansowych wycenia się zgodni
e z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12
grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad
uznawania , metody wyceny , zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U
. z 2017r.poz.277) Należności wycenia się w kwotach
wymaganej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny ( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się : nie
dotyczy Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje
się w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) wł
asne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określon
ych przepisami prawa ,statutu lub umowy. Rezerwy
na zobowiązania wycenia się : nie dotyczy Zobowią
zania , szczególnie wobec budżetu zostały wycenione
na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa. Wartości niematerialne i prawne wy
cenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
dla kosztów prac rozwojowych , pomniejszonych
o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. środki trwałe są w
yceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
po aktualizacji wyceny składników majątku pomnie
jszonych o skumulowane umorzenie oraz doko
nane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów
podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne
wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o
podatku dochodowym od osób prawnych określającej
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania
przychodów. W stosunku do środków trwałych nab
ytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1
stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1
997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych . Określają one
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania
przychodu. Składniki majątku o przewidywanym
okresie użytkowania nie przekraczającej jednego roku
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięc
y złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów
w momencie przekazania do użytkowania. Środki
trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu
kosztów) pozostających w bezpośrednim związku z ich
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nabyciem lub wytworzeniem ,pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.

ustalenia wyniku
finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy
obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia sposobu
sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowan
e zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 wrze
śnia 1994 roku o rachunkowości obowiązującej
jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i
strat w wariancie –porównawczym. W sprawozdani
u finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia
gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek
mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

1. Stosownie do przepisu
art. 4 ust. 4 ustawy o
rachunkowości jednostka
stosuje następujące
uproszczenia: a-
zakupione składniki
majątkowe trwałego
użytku o przewidywanym
okresie używania
dłuższym niż rok i
wartości początkowej
od 50 zł - 200 zł są
zarachowywane w
koszty i objęte ewidencją
ilościową b- zakupione
materiały są księgowane
bezpośrednio w koszty;
niewykorzystane do
końca roku materiały
ujęte w koszty na koniec
roku są inwentaryzowane
i o wartość stwierdzonego
stanu tych składników
dokonuje się korekty
kosztów nie później niż na
dzień bilansowy c- koszty
prenumeraty, rozmów
telefonicznych i innych
cyklicznie powtarzających
się operacji są odnoszone
w koszty w miesiącu ich
stosowania (otrzymania
faktury)- z pominięciem
konta międzyokresowego
rozliczenia kosztów/
z wyłączeniem opłat
polis ubezpieczeniowych
oraz podatku od
nieruchomości. d-
faktury zakupu dotyczące
bieżących wydatków są
ujmowane zapisem Wn
401/402/ Ma 201/234
czyli za pośrednictwem
kont rozrachunkowych
e- naliczenia umorzenia
składników majątkowych
trwałego użytku o
wartości równej i poniżej
10.000 zł ujmowanych
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na koncie 013 dokonuje
się w miesiącu oddania
do używania w 100 % ich
wartości początkowej f-
środki trwałe o wartości
powyżej 10.000 zł
są amortyzowane i
umarzane jednorazowo
na koniec roku przy
zastosowaniu stawek
umorzeniowych
określonych w przepisach
podatkowych. g-
sporządzane przez
jednostkę sprawozdania
budżetowe nie wymagają
podawania danych
w układzie podziałek
klasyfikacji budżetowej,
a zatem jednostka nie
prowadzi ewidencji
przychodów i kosztów
wg podziałek klasyfikacji
budżetowej h- ewidencja
i rozliczanie kosztów jest
prowadzona w układzie
rodzajowym na kontach
zespołu 4- koszty wg
rodzajów, odpowiednio
do wymogów rachunku
zysków i strat.

Nazwa pozycji[PU]
Informacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 3 872,95 8 577,36 -

• Aktywa obrotowe 3 872,95 8 577,36 -

•• Należności kró
tkoterminowe

22,10 80,00 -

•• [PU]: Należności od
pozostałych jednostek,
w których jednostka p
osiada zaangażowanie w
kapitale

22,10 80,00 -

••• [PU]: z tytułu dostaw i
usług, o okresie spłaty:

22,10 80,00 -

•••• [PU]: - do 12
miesięcy

22,10 80,00 -

•• Inwestycje kró
tkoterminowe

3 850,85 8 497,36 -

••• Krótkoterminowe
aktywa finansowe

3 850,85 8 497,36 -

••• [PU]: środki pieniężne
i inne aktywa pieniężne

3 850,85 8 497,36 -

•••• [PU]: środki
pieniężne w kasie i na
rachunkach

3 850,85 8 497,36 -

Pasywa razem 3 872,95 8 577,36 -

• Kapitał (fundusz)
własny

-83 512,50 8 577,36 -

•• Kapitał (fundusz)
podstawowy

8 577,36 5 640,42 -

•• Zysk (strata) netto -92 089,86 2 936,94 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

87 385,45 0,00 -

•• Zobowiązania k
rótkoterminowe

87 385,45 0,00 -

••• Zobowiązania wobec
jednostek powiązanych

4 528,21 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

••• [PU]: z tytułu
dostaw i usług, o okresie
wymagalności:

4 528,21 0,00 -

•••• [PU]: - do 12
miesięcy

4 528,21 0,00 -

••• Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek

82 857,24 0,00 -

•••• kredyty i pożyczki 82 857,24 0,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr
1 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody nett
o ze sprzedaży i
zrównane z nimi, w
tym:

59 591,73 27 873,00 -

• Przychody netto ze
sprzedaży produktów

59 591,73 27 873,00 -

Koszty działalności
operacyjnej

445 938,89 290 636,06 -

• Amortyzacja 0,00 116,00 -

• Zużycie materiałów i
energii

61 679,81 44 147,81 -

• Usługi obce 120 340,84 43 603,89 -

• Wynagrodzenia 228 145,11 175 572,05 -

• Ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia, w tym:

33 418,76 25 727,57 -

•• – emerytalne 22 266,96 12 717,68 -

• Pozostałe koszty
rodzajowe

2 354,37 1 468,08 -

Zysk (strata) ze
sprzedaży (A–B)

-386 347,16 -262 763,06 -

Pozostałe przy
chody operacyjne

294 257,30 265 700,00 -

• Dotacje 294 257,30 265 700,00 -

Zysk (strata)
z działalności
operacyjnej (C+D–
E)

-92 089,86 2 936,94 -

Zysk (strata) brutto
(F+G–H)

-92 089,86 2 936,94 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Zysk (strata) netto
(I–J–K)

-92 089,86 2 936,94 -
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz)
własny na początek
okresu (BO)

5 640,42 15 134,41 -

Kapitał (fundusz)
własny na początek
okresu (BO), po kor
ektach

5 640,42 15 134,41 -

• Kapitał (fundusz)
podstawowy na początek
okresu

5 640,42 15 134,41 -

•• Zmiany kapitał
u (funduszu) p
odstawowego

-82 857,24 -3 308,34 -

••• zmniejszenie (z
tytułu)

82 857,24 3 308,34 -

•••• [PU]: pożyczka z
Urzędu Gminy Nędza

82 857,24 0,00 -

•••• [PU]: przekazanie
środków trwałych

0,00 3 308,34 -

•• Kapitał (fundusz)
podstawowy na koniec
okresu

-77 216,82 11 826,07 -

• Zysk (strata) z lat
ubiegłych na początek
okresu

2 936,94 -6 185,65 -

•• Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu

2 936,94 0,00 -

•• Zysk z lat ubiegłych
na początek okresu, po
korektach

2 936,94 0,00 -

•• Zysk z lat ubiegłych na
koniec okresu

2 936,94 0,00 -

•• Strata z lat ubiegłych
na początek okresu

0,00 -6 185,65 -

•• Strata z lat ubiegłych
na początek okresu, po
korektach

0,00 -6 185,65 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Strata z lat ubiegłych
na koniec okresu

0,00 -6 185,65 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych na koniec ok
resu

2 936,94 -6 185,65 -

• Wynik netto -9 232,62 2 936,94 -

•• zysk netto 0,00 2 936,94 -

•• strata netto 9 232,62 0,00 -

Kapitał (fundusz)
własny na koniec
okresu (BZ)

-83 512,50 8 577,36 -

Kapitał (fundu
sz) własny, po
uwzględnieniu
proponowanego
podziału zysku (p
okrycia straty)

0,00 0,00 -
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Rachunek przepływów pieniężnych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Przepływy środ
ków pieniężnyc
h z działalności
operacyjnej

-87 503,75 2 194,52 -

• Wpływy 353 849,03 293 573,00 -

•• Sprzedaż 59 591,73 27 873,00 -

•• Inne wpływy z
działalności operacyjnej

294 257,30 265 700,00 -

• Wydatki 441 352,78 291 378,48 -

•• Dostawy i usługi 177 434,54 88 610,78 -

•• Wynagrodzenia netto 228 145,11 175 572,05 -

•• Ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne
oraz inne świadczenia

33 418,76 25 727,57 -

•• Inne wydatki o
peracyjne

2 354,37 1 468,08 -

• Przepływy pieniężne
netto z działalności o
peracyjnej (I–II)

-87 503,75 2 194,52 -

Przepływy środ
ków pieniężnyc
h z działalności
finansowej

82 857,24 0,00 -

• Wpływy 82 857,24 0,00 -

•• Kredyty i pożyczki 82 857,24 0,00 -

• Przepływy pieniężne
netto z działalności f
inansowej (I–II)

82 857,24 0,00 -

Przepływy pien
iężne netto, razem
(A.III±B.III±C.III)

-4 646,51 2 194,52 -
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Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Środki pieniężne na
początek okresu

8 497,36 6 302,84 -

Środki pieniężne
na koniec okresu (F
±D), w tym:

3 850,85 8 497,36 -
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Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z
Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Informacje uzupełniające do bilansu

Opis Dodatkowe informacje i objaśnienia w załączniku.

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

INFORMACJADODATKOWAGCK2018.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów
i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartość brutto środków trwałych na początek roku ujętych w bilansie wynosi 34.197,93zł , a ich
umorzenie 34.197,93 zł , wartość brutto środków trwałych na koniec roku ujętych w bilansie
wynosi 34.197,93 zł , a ich umorzenie 34.197,93 zł .
Wartości niematerialne i prawne w bilansie wynoszą na początek roku19.144,27 zł , a ich
umorzenie 19.144,27 zł, wartości niematerialne i prawne w bilansie na koniec roku ujętych
w bilansie wynoszą 19.144,27 zł , a ich umorzenie 19.144,27 zł

2. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych;

Nie dotyczy

3.Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy , a także
wyjaśnienie okresu odpisywania , określonego odpowiednio w art.33 oraz art.44b ust.10 ;

Nie dotyczy

4.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście;

Nie dotyczy

5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Umowa użyczenia z dnia 13.12.2011 r pomiędzy Gminą Nędza
ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza w imieniu której działa mgr Anna Iskała – Wójt Gminy zwaną
dalej użyczającą –dotyczy użyczenia lokalu administrowanego przez Gminne Centrum Kultury w
Nędzy z późniejszymi zmianami - brak danych o wartości używanych środków trwałych

- Umowa użyczenia z dnia 10.02.2015 roku pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Górkach
Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich 57 47-440 Nędza reprezentowaną przez mgr Jolantę Kupczyk –

Dyrektora Szkoły zwaną dalej użyczającą – dotyczy użyczenia lokalu administrowanego przez
Gminne Centrum Kultury w Nędzy – brak danych o wartości używanych środków trwałych

- Umowa użyczenia z dnia 10.02.2015 roku pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Babicach
ul. Wiejska 6847-440 Nędza reprezentowaną przez mgr Hannę Kowalską – Dyrektora Szkoły zwaną
dalej użyczającą- dotyczy używania lokalu administrowanego przez Gminne Centrum Kultury
w Nędzy – brak danych o wartości używanych środków trwałych

6.Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw , w tym świadectw
udziałowych , zamiennych dłużnych papierów wartościowych , warrantów i opcji , ze wskazaniem
praw , jakie przyznają;



Nie dotyczy

7.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego ,zwiększeniach ,wykorzystaniu ,rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Nie dotyczy

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji , w tym uprzywilejowanych ;

Nie dotyczy

9. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
(funduszy) zapasowych , rezerwowych oraz kapitału ( funduszy) z aktualizacji wyceny , o ile jednostka
nie sporządza zestawienia zmian w kapitale ( funduszu ) własnym ; nie dotyczy

10.Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy ;

Strata na kwotę -92.089,86zł zostanie pokryta z funduszu jednostki.
Brak środków na funduszu rezerwowym.

11.Dane ostanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach ,
wykorzystaniu ,rozwiązaniu i stanie końcowym ;

Nie dotyczy

12.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego ,
przewidywanym umową , okresie spłaty ;

a. do 1 roku

Stan na : na początek 2018 na koniec 2018

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł 87.385,45 zł

b. powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
c. powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy
d. powyżej 5 lat nie dotyczy

13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy
tych zabezpieczeń ;

Nie dotyczy

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie ;

Nie dotyczy

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji
bilansu , jego powiązanie między tymi pozycjami ; dotyczy to w szczególności podziału należności
i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nie dotyczy

16.Łączną kwotę zobowiązań warunkowych , w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń ,także wekslowych , niewykazanych w bilansie ,ze wskazaniem zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń ; odrębnie należy
wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych
świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych ;

Nie dotyczy

17.W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według
wartości godziwej ;

a .istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej , w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia
tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku ;

Nie dotyczy

b. dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą



wykazaną w bilansie , jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub
kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie
sprawozdawczym;

Nie dotyczy

c. tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na
początek i koniec roku sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku ;

Nie dotyczy

2.
1.Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto
ze sprzedaży produktów, towarów i produktów , w zakresie , w jakim te rodzaje i rynki
Istotnie różnią się od siebie , z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i
świadczeń usług ;

Przychody w wysokości 261.612,32 zł – z tytułu dotacji
Przychody w wysokości 59.591,73 zł – z tytułu prowadzonej działalności
Przychody w wysokości 13.816,78 zł – środki na realizację GPRPA
Przychody w wysokości 5.000,00zł – środki z dotacji „Działaj Lokalnie”
Przychody w wysokości 9.142,30zł - środki dotacja celowa p.n.”Być fit,być zdrowym”
Przychody w wysokości 4.685,90zł - środki dotacja celowa p.n.”Eliminacja zdrowotnych

czynników ryzyka w miejscu pracy
współfinansowanego ze środków EFS w ramach
RPO województwa śląskiego na lata 2014-2020

Ogółem przychody 353.849,03 zł

2.W przypadku jednostek , które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym ,dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach
rodzajowych ;

a. amortyzacji nie dotyczy
b. zużycia materiałów i usług nie dotyczy
c. usług obcych nie dotyczy
d. podatków i opłat nie dotyczy
e. wynagrodzeń nie dotyczy
f. ubezpieczeń i innych świadczeń , w tym emerytalnych nie dotyczy
g. pozostałych kosztach rodzajowych nie dotyczy

3.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe ;

Nie dotyczy

4.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów ;

Nie dotyczy

5.Informacje o przychodach ,kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym ;

Nie dotyczy

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym ( zyskiem , stratą ) brutto;

Nie dotyczy

7.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe , które



powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ;

Nie dotyczy

8.Odsetki oraz różnice kursowe , które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
produktów w roku obrotowym;

Nie dotyczy

9.Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe ; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

W roku 2018 na zakup materiałów, książęk i wyposażenie wydatkowano 61.679,81zł kwotę zł , a w
roku 2019 proponuje się przeznaczyć na ten cel 62.653,27zł
zł. Nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się takich nakładów w 2019 roku.

10.Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie dotyczy
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego , wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte

do ich wyceny ;

Nie dotyczy

4.Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych , a
przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią ,
dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności
operacyjnej , sporządzone metodą pośrednią ; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu
niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku
przepływów pieniężnych , należy wyjaśnić przyczyny;

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne w banku , w tym : 353.849,03 zł
Środki pieniężne w kasie 0,00 zł
Inne środki pieniężne 0,00 zł
Razem środki pieniężne 353.849,03 zł

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami
wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Należności rok zakończony rok zakończony
31.12.2017 rok 31.12.2018 rok

Bilansowa zmiana stanu należności
Krótkoterminowych 80,00 zł 22,10 zł

Zobowiązania rok zakończony rok zakończony
31.12.2017 rok 31.12.2018 rok

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań
Krótkoterminowych

a. zobowiązania z tytułu



dostaw i usług 0,00zł 87.385,45 zł

Zmiana stanu zobowiązań
rachunku przepływów pieniężnych 0,00 zł 87.385,45zł

5.Informacje o :

1.Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na
sytuację majątkową finansową i wynik finansowy;

Nie dotyczy

2.Transakcje (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi , przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane
w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości , wraz z informacjami określającymi charakter
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi
dla zrozumienia ich wpływu na sytuacje majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki .
Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju,
z wyjątkiem przypadku ,gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla
oceny ich wpływu na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy;

Nie dotyczy

3.Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe ;

Wyszczególnienie Przeciętna liczba Kobiety Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku zatrudnionych w poprzednim

obrotowym roku obrotowym

Kadra Pracownicy ogółem , 9 9 6
w tym:
Kadra kierownicza 3 3 3
Pracownicy merytoryczni 2 2 1

Pracownicy administracyjno-
biurowi 2 2 1

Pracownicy porządkowi 2 2 1

4. Wynagrodzeniach , łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających ,nadzorujących albo administrujących spółek
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach
wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów
lub zobowiązaniach zaciągniętych w zawiązku z tymi emeryturami , ze wskazaniem kwoty ogółem
dla każdej kategorii organu ;

Wynagrodzenie osobowe brutto za rok 2018 :
- kadra kierownicza 51.807,03 zł
- pracownicy merytoryczni 18.281,19zł
- pracownicy administracyjno-
biurowi 28.458,20zł
-pracownicy porządkowi 13.801,95zł

Wynagrodzenia bezosobowe brutto w 2018r

Instruktorzy ds. plastyki, tańca, teatru ,nauki gry na instrumentach ,jogi ,prowadzenia warsztatów,
prelekcji ,obsługi imprez ,koncertów Orkiestry Dętej Gminy Nędza,
umów w ramach realizacji projektów w kwocie 115.796,74zł

Ogółem wynagrodzenia wynoszą : 228.145,11zł

5.kwotach zaliczek ,kredytów ,pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących i administrujących jednostki , ze
wskazaniem ich głównych warunków , wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych
odpisanych lub umorzonych , a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji
i poręczeń wszelkiego rodzaju , ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organu;

Nie dotyczy



6. Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych , wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za :

a .obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego nie dotyczy
b. inne usługi poświadczające nie dotyczy
c. usługi doradztwa podatkowego nie dotyczy
d. pozostałe usługi nie dotyczy
6.

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot
i rodzaju ;

Nie dotyczy

2. Informacje o istotnych zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nieuwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową ,finansową oraz
wynik finansowy ;
Nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości , w tym
metod wyceny ,jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuacje majątkową , finansową oraz
wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego
oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym , oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego wraz z podaniem przyczyny ;

Do zespołu 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy utworzono fundusz rezerwowy i fundusz
instytucji kultury :
800 - Fundusz jednostki

800 -01 Fundusz rezerwowy

800-02 Fundusz instytucji kultury

800-03 środki trwałe

4. Informacje liczbowe , wraz z wyjaśnieniem , zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Dane o kosztach : Rok 2017 Rok 2018
a.zużycie materiałów i energii 44.147,81zł 61.679,81zł

b.usługi obce 43.603,89 zł 120.340,84zł

c.wynagrodzenia 175.572,05 zł 228.145,11 zł

d.ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia 25.727,57 zł 33.418,76 zł

e.amortyzacja 116,66 zł 00,00 zł

f.podatki i opłaty 0,00 zł 0,00 zł

g.pozostałe koszty rodzajowe 1.468,08 zł 2.354,37 zł

Razem : 290.636,06 zł 445.938,89zł

Dane o przychodach : Rok 2017 Rok 2018

Przychody w wysokości 239.000,00zł 261.612,32 zł – z tytułu dotacji
Przychody w wysokości 27.873,00zł 59.591,73 zł – z tyt.prow.działalności
Przychody w wysokości 26.700,00zł 13.816,78 zł – śr. na realizację GPRPA
Przychody w wysokości 0,00zł 5.000,00 zł –śr.dotacja celowa

p.n.”Działaj Lokalnie”



Przychody w wysokości 9.142,30zł - śr.dotacja celowa
p.n.”Być fit,byćzdrowym”

Przychody w wysokości 4.685,90zł - śr. dotacja celowa
p.n.”Eliminacja zdrowotnych
czynników ryzyka „

Ogółem przychody 293.573,00zł 353.849,03zł

Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł
Aktywa obrotowe 8.577,36zł 3.872,95 zł
Kapitał (fundusz) własny 8.577,36zł -83.512,50 zł
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania 0,00 zł 87.385,45 zł
7.

1.Informacje o wspólnych przedsięwzięciach , które nie podlegają konsolidacji , w tym :

a. nazwie , zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia nie dotyczy
b. procentowym udziale nie dotyczy
c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych nie dotyczy
d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych

składników aktywów trwałych nie dotyczy
e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych nie dotyczy
f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych nie dotyczy
g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia ;

nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi ; pożyczka z Urzędu Gminy w Nędzy na
podstawie Umowy Nr O/01/2018 z dnia 28.05.2018r. w kwocie 82.857,24zł na realizację zadania
p.n.”Być fit ,być zdrowym –nawiązanie współpracy między GCK w Nędzy i Gminą Velke Hostice „
zabezpieczona w formie weksla in blanco.

3.Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20%
W ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki ;wykaz ten powinien zawierać także informacje
o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie
netto tych spółek za ostatni rok obrotowy nie dotyczy

4.Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego ,korzystając ze zwolnienia
lub wyłączeń, informacje o :
a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji nie dotyczy
b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym

szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji nie dotyczy
c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych , charakteryzujących działalność jednostek

powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym , takich jak :
- przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów oraz przychody finansowe
Nie dotyczy

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału ( funduszu ) własnego , z podziałem na grupy ,
Nie dotyczy

- wartość aktywów nie dotyczy
- przeciętne roczne zatrudnienie nie dotyczy

d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości ( krajowych czy międzynarodowych ) przez
jednostki powiązane nie dotyczy

5. Informacje o :
a. Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej , w której skład wchodzi spółka jako
jednostka zależna , oraz miejscu , w którym sprawozdanie to jest dostępne ;

Gmina Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza

Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najniższym szczeblu grupy kapitałowej , w skład której wchodzi spółka jako
jednostka zależna , oraz miejscu , w którym sprawozdanie to jest dostępne ;
nie dotyczy

6. Nazwę , adres siedziby zarządu lub siedziby statutowe jednostki oraz formę prawną każdej z
jednostek , których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną
odpowiedzialność majątkową nie dotyczy



7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres , w ciągu którego nastąpiło
połączenie;

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia nie dotyczy
a. firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej nie dotyczy
b. liczbę , wartość nominalną i rodzaj udziałów ( akcji) wyemitowanych w celu połączenia

nie dotyczy
c. cenę przejęcia , wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień

połączenia , wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji ;
nie dotyczy

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów :
a. firmy i opis przedmiotu działalności spółek , które w wyniku połączenia zostały wykreślone

z rejestru nie dotyczy
b .liczbę , wartość nominalną i rodzaj udziałów ( akcji) wyemitowanych w celu połączenia

nie dotyczy
c.przychody i koszty , zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek
za okres od początku roku obrotowego , w ciągu którego nastąpiło połączenie , do dnia
połączenia nie dotyczy

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności ,opis tych
niepewności oraz stwierdzenie , że taka niepewność występuje , oraz wskazanie ,czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym związane ; informacja powinna zawierać również opis
podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację
niepewności

Nie ma zagrożeń i niepewności co do braku możliwości kontynuowania działalności.

10 . Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki .

Podstawowe wartości ekonomiczno-finansowe instytucji kultury :

- przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów oraz przychody finansowe:

2017 rok - 293.573,00 zł
2018 rok - 353.849,03zł

- wynik finansowy netto :

2017 rok - 2.936,94 zł

2018 rok - -92.089,86 zł

- kwota kapitału (funduszu) własnego :

2017 rok - 8.577,36 zł

2018 rok - -83.512,50 zł

- wartość aktywów :

2017 rok 8.577,36 zł

2018 rok 3.872,95 zł

- przeciętne zatrudnienie :

2017 rok 4,50

2018 rok 4,50


