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Kapitat (fundusz) podstawowy
Kapitat (fundusz) zapasowy
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Koszty zakonczonych prae rozwojowych
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Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne
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Polproclukty i produkty w toku
Produkty gotowe
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Zaliczki na poczet dostaw
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nne krotkoterminowe aktywa finansowe
srodki pieniyzne i inne aktywa pieniezne
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dochodowegofart.. 37)
Rezerwa na swiadczenia emerytalne i
podobne
dhjgoterminowe
trotkoterminowe
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3730,33

miedzyokresowe
Aktywa z tytutu odroczonego podatku
dochodowego (art.. 37)
inne rozliczenia miedzyokresowe
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Srodki trwale w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt
16)
zaiiczki na srodki trwate w budowie

Pozostate Kapitaty rezerwowe
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Zobowiazania dfugoterminowe
wobec pozostatych jednostek
credyty i pozyczki
Z tytuhi emisji dtuznycn papierow
wartosciowych
nne zobowiazania finansowe
nne
Zobowiazania krotkoterminowe (art.
3 ust 1 pkt 22)
Wobec pozostalych jednostek
<redyty i pozyczki
nne zobowiazania finansowe
zobowiazania z tytulu dostaw:
do 12 miesiecy
powyzej 12 miesiecy
zaiiczki otrzymane na dostawy
zobowiazania wekslowe
z tytutu podatkow, eel, ubezpieczeh i
8870,88

nnych swiadczen
z tytuhi wynaqrodzen
nne
undusze specjalne

0,50

Rozliczenia miedzyokresowe
nne rozliczenia miedzyokresowe (art..
39 ust. 2, art.. 41)
dhjgoterminowe
krotkoterminowe
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Miejsce, data sporza.dzenia:
Popielow
31.03.2015r.

Renata

mgr Renatl Sinkowska
INFORMACJA 0 WZAJEMNYCH WYtACZENIACH - URZAD GMINY W POPIELOWIE - 729,59 Zt
poz. II naleznosci krotkoterminowe
I. naleznosni od pozostalych jednostek
a. z lytuhi dostaw i ushig w okresie sptaty do 12 m-cy

188034,11
188034,11

181063,17
181063,17

188034,11

181063,17

569568.56

854426.47

Zatwierdzit:

Samorz^dowe Centrum Kultury,
Turysryki i Rekreacji

Urza/J Gminy w Popio
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tel 077 469 21 93
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Przychody netto ze
sprzedazy i
sine z nimi
Przychody netto ze sprzedazy
produktdw
Zmiana stanu produktow
(zwi^kszenie warto§6 dodatnia
zmniejszenie warto§c ujemna)
Przychody netto ze sprzedazy

towarow i materiaJ6w
Koszty dziatelnoSci
B operacyinei
1
Amortyzacja
II Zuzycie materialow i energii
Ml uskigi obce
IV Poclatki i optaty
V wynagrodzenia
ubezpieczenia spoteczne i inne
VI swiadczenia
VI i PozostaJe koszty rodzajowe
Wartosc sprzedanych towarow
VIII i materialow
c Zysk (strata) ze sprzectaiy
Pozostafe przychody
D operacyjne
Zysk ze zbycia aktywow
1 trwatych
II Dotacje
III Inne przychody operacyjne
E Pozostate koszty operacyjne
Strata ze zbycia
niefinansowych aktywow
1 trwatych
Aktualizacja wartosci aktywow
II niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z dziatalnosci
F operacvtnei
G Przychody finansowe
1 Odsetki
If Inne
H Koszty finansowe
1 Odsetki
II Inne
Zysk (strata ) z dziatalnosci
1 gospodarczef
Wyntk zdarzen
J nadzwyczajnych
1 Zyski nadzwyczajne
II Straty nadzwyczajne
K Zysk / strata brutto
L Pgdatek dochodowy
Pozostate obowlazkowe
zmnie
a zysku
M (zwiekszenfa stratv)
N Zysk {stratajnetto

31. 03. 201!

" 'ftachunek zyskow i strat wartant
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porownawezy na dn. 31.12.2014r
za poprzedni rok
za biezqcy rok
obrotowy 2014
obrotowy 2013
513900,00
493000,00
513900,00

493000,00

607303,58 ••

634754,74

12404,69
141692,28
111689,94
18401,00
271422,66
43404,64

12404,69
155255,48
125769,81
22007,74
256039,90
47634,03

8288,37

15643,09

-93403,58
98729,52

-141754,74
121607,0i

17399,88
79329,64
0,00

7936,00
113671,09
0,00

3325,94

-20147,65

4,38
4,38

3,98
3,98

0,00

0,00

3330,32

-20143,67
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-20143,67

3330,32
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zatwierdzit

Urzqd Gminy w Popielowie
Ccr.irum Kuitury,
Turystyki i Rekreacji
ji Powstaricow 34. 46-090 Popiel6v.

31. 03. 2015
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014 rok
1. Nazwa jednostki i siedziba: Samorz^dowe Centrum Kuitury, Turystyki i Rekreacji
w Popielowie
2. W skiad Samorzajdowego Centrum Kuitury, Turystyki i Rekreacji z siedziba^
w Popielowie wchodzaj
- Dom Kuitury w Popielowie
- Dom Kuitury w Karlowicach
- Swietlica we wsi Kurznie
- Swietlica we wsi Rybna
- Swietlica we wsi Stobrawa
- Swietlica we wsi Stare Kolnie
- Swietlica we wsi Lubienia
- Swietlica we wsi Kaniow
- Swietlica we wsi Stare Siolkowice
3. Podstawowy przedmiot dzialalnosci: dzialalnosc kulturalna
3. Wpisano do Rejestru Instytucji Kuitury pod numerem 2/2007 z dnia 1 lipca 2007r.
4. Czas dzialania jednostki: nieograniczony
5. Okies sprawozdawczy: 1.01.2014 - 31.12.2014 r.
6. Kontynuacja dzialania: Sprawozdanie finansowe zostalo sporzajdzone przy zalozeniu
kontynuacji dzialania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci z tym,
ze:
- pozostale srodki trwale, powyzej kwoty 50 zl ewidencjonuje si§ w cenie nabycia na
koncie013,
- wartosci niematerialne i prawne ewidencjonuje si? na koncie 020,
- pozostale srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne do kwoty 3500 zl umarzane
sa^ jednorazowo - konto 072,
8. Bilans sporzajizono na dn. 31.12.2014 r. Suma aktywow 554.426,47 zl, Suma
pasywow 554.426,47 zl
9. Rachunek zyskow i strat jest sporzajdzany w wersji porownawczej - zal. Nr 1 do
bilansu
10. Umorzenie srodkow trwalych na dn. 31.12.2014r. 53.296,10 zl
11. Wartosc pozostalych srodkow trwalych na dn. 31.12.2014r. 280.994,48 zl
Wartosci niematerialne i prawne na dn. 31.12.2014r.
44.274,80 zl
Umorzenie pozostalych srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych na
dn. 31.12.2014r. 325.269,28 zl
sporzajdzil:
.owna
-r Renal

Vnkawska

Data i miejsce:
Popielow, dn. 31.03.2015r.

Zatwierdzil:

