ZARZĄDZENIE NR VII/54/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. – Samorządowej Instytucji Kultury
– Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2013r. póz 594 z póz zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r.
poz. 330 z póz.zm.).
§ 1. 1) Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu za 2015 r. stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie składa się z:
- wprowadzenie do sprawozdanie finansowego
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej
- sprawozdania Dyrektora z działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu.
2) Strata Samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu pomniejsza Fundusz
Instytucji Kultury.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Orzesze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do Zarządzenia Nr VII/54/2016
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Orzeszu
za rok 2015

W roku 2015 biblioteka pracowała bez utrudnień i problemów. Problemem tylko od
lat jest sytuacja lokalowa orzeskich placówek bibliotecznych. W roku sprawozdawczym
dokonano rozbudowy sieci komputerowej biblioteki, wydzielono część na serwerownię.
W roku sprawozdawczym biblioteka nasza zakupiła Stormshield, urządzenie zapewniające
pełną ochronę na styku sieci lokalnej z Internetem, sieciowy serwer magazynujący oraz
zasilacz awaryjny.
Od kwietnia 2015 roku w Centrali orzeskiej biblioteki odbywa się wypożyczanie
komputerowe, katalog całego księgozbioru udostępniony jest na stronie internetowej
biblioteki.
W roku 2015 zakupiono książki i zbiory audiowizualne z dotacji Biblioteki Narodowej
na kwotę 15 270 zł., ze środków samorządowych na kwotę 15 222,13., natomiast wartość
darów książkowych wynosi 8 017,91 zł. Ogółem stan księgozbioru zwiększył się o 2 127
pozycji, w tym 20 zbiory audiowizualne i darów książkowych, których było 689.
W roku sprawozdawczym dokonano także selekcji księgozbioru i wycofano 2 091 woluminów
na ogólną wartość 2 073,57 zł.
Biblioteka nasza prenumeruje 4 tytuły, w tym czasopisma fachowe. W związku z brakiem
środków nie zwiększa się liczba prenumerowanych czasopism.
W roku 2015 w bibliotekach orzeskich zarejestrowano 3269 czytelników, którym
wypożyczono 145 756 książek.
W roku sprawozdawczym dla dorosłych czytelników biblioteki odbyły się różnorodne imprezy
i spotkania:
- Wiosenne spotkanie z literaturą z lokalnym twórcą, Piotrem Tenczykiem;
- „Noc bibliotek” w trakcie, której odbyły się warsztaty o żywieniu optymalnym, poprowadził
je Prezes Stowarzyszenia Optymalni Bogdan Tkocz, na wesoło wystąpił Ślązak Roku 2014 Jan
Szczęsny, wraz ze swoim nauczycielem wystąpili młodzi akordeoniści z Orzesza oraz Teatr
Maska;
- Spotkanie Adwentowe, podczas którego o zwyczajach i tradycjach świątecznych
opowiedział Zespół Regionalny „Szarotki”.
W ciągu całego roku w bibliotece odbywały się okolicznościowe wystawy:
- zwyczaje, obrzędy, przepisy kulinarne i życzenia świąteczne
- Dzień Babci i Dziadka
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- wystawa prac grafiki Marceliny Stycz
- wystawa fotografii Patrycji Chłapek
- wystawa dzieje samochodów PRL-u
- wystawa Orzesze- sentymentalna podróż po mieście wystawa zdjęć
- wystawa dotycząca twórczości Krystyny Siesickiej
- wystawa Exlibrisu
- 250 lat Teatru Narodowego.
Od lat bardzo dobrze układa się współpraca naszych bibliotek ze wszystkimi placówkami
oświatowymi Orzesza. Szkoły chętnie odpowiadają na nasze zaproszenia, uczestniczą
w zajęciach organizowanych przez naszą bibliotekę.
Do najważniejszych form pracy z dziećmi w roku 2015 można zaliczyć zajęcia dla
najmłodszych:
- Akademia Kubusia Puchatka, w której najmłodsi bardzo chętnie uczestniczyli;
- Noc z Andersenem w trakcie, której dzieci odwiedziły Fight Club Orzesze "Niepokorni",
gdzie uczestniczyły w treningu walk rycerskich, a także w bibliotece zapoznały się z sztuką
tworzenia papieru;
- Ferie w bibliotece – „W krainie Lodu” odbyły się rożne zajęcia, gry, zabawy oraz wystąpił
teatr „Art.-Re ze spektaklem „Śpiąca Królewna”
- Z okazji dnia Dziecka i akcji Cała Polska czyta dzieciom dla przedszkolaków wystąpił Teatr
Moralitet z przedstawieniem „Kłopoty Misia Zdzisia”
- Kolejny rok biblioteka uczestniczyła w półkoloniach organizowanych przez Urząd Miasta
i Miejski Zespół Oświaty, ciekawsze imprezy w ramach półkolonii:
- wyjazd do Muzeum Górnośląskiego i Parku Etnograficznego w Chorzowie
- wyjście do Placówki weterynaryjnej, prelekcja na temat ochrony zdrowia zwierząt i pracy
weterynarza
- Park Wodny w Paprocanach
- różne zabawy plenerowe, podchody, zajęcia plastyczne.
Również w bibliotece odbywały się zajęcia pt. „Kurs na raj – Karaiby w bibliotece”, dzieci
zapoznały się z geografią i kulturą Karaib, obejrzały film dotyczący Karaib.
Z okazji Dnia Pluszowego Misia dla dzieci przedszkolnych wystąpił teatr Art-Re z Krakowa
z przedstawieniem „Kaczka Cudaczka”.
Młodzież gimnazjalna mogła uczestniczyć w warsztatach scenariuszowych, które poprowadził
Zbigniew Masternak.
Z okazji Mikołaja zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej na przedstawienie „Wielkie hece
w bibliotece”
W ciągu całego roku we wszystkich orzeskich bibliotekach odbywały się lekcje biblioteczne
dla dzieci szkolnych i przedszkolaków oraz wiele innych zajęć świetlicowych.
- „Odjazdowy bibliotekarz”, rajd rowerowy dla wszystkich mieszkańców miasta, droga
tegorocznego rajdu rowerowego prowadziła przez Orzesze do Wyr, gdzie uczestnicy rajdu
obejrzeli Bitwę Wyrską.
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W wszystkich placówkach bibliotecznych była prowadzona akcja „Książka na telefon” dla
osób starszych wiekiem i chorych.
W roku sprawozdawczym biblioteka nasza zorganizowała kurs komputerowy dla seniorów
z podstawowej obsługi komputera i Internetu, z którego skorzystało 18 osób.

Czytelnicy

Wypożyczenia

Odwiedziny

Komputery

Centrala

1694

68103

20884

1690

Filia Jaśkowice

318

17047

9429

1832

Filia Gardawice

318

15323

7368

852

Filia Woszczyce

343

27133

11544

1192

Filia Zazdrość

216

3907

1506

-

Filia Huta

310

13601

5577

504

Filia Szpital

70

642

410

-
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok
1.Nazwa jednostki i siedziba
Miejska Biblioteka Publiczna
43-180 Orzesze
ul św .Wawrzyńca 23
2.Podstawowy przedmiot działalności:
-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych
-udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu
-prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,
-prowadzenie działalności informacyjno- bibliotecznej
3.Wpis do KRS lub RIK data i nr wpisu do rejestru
Miejska Biblioteka Publiczna została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2
w dniu 01.03.2005 r.
4.Czas działania jednostki: nieograniczony
5.Okres sprawozdawczy: 01.01.2015r – 31.12.2015r
6.Kontynuacja działania:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7.Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym że:
1)Środki trwałe o wartości
a)Od 1500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania
( w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo
-wartościowej prowadzonej bilansowo (pozabilansowo) w koszty amortyzacji jednorazowej,
b)Środki trwałe o wartości do 1500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są
ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że
obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
2)Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki
przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie
zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów
i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia ( lub są
rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów
i towarów).
8.Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej

Sporządził:

Orzesze dnia 31.03.2016r.
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Informacja dodatkowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu
za 2015rok
I.
1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów
i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru:
Konta księgi głównej zgrupowane są w sześciu zespołach kont:
zespół 0 - Majątek trwały
zespół 1- Środki pieniężne i rachunki bankowe
zespól 2 - Rozrachunki
zespół 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie
zespół 7 - Przychody
zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
Konta analityczne prowadzi się dla wartości niematerialnych i prawnych oraz środków
trwałych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w
oparciu o stawki procentowe ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w
Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od 01.01.2013r
Środki trwałe o wartości równej lub niższej od 3.500,00 amortyzowane są jednorazowo.
Do kont rozrachunkowych prowadzi się analitykę wg potrzeb
A. Do rozrachunków publiczno - prawnych prowadzi się analitykę wg tytułów rozliczeń
B. Do rozrachunków z pracownikami prowadzi się imienne karty wynagrodzeń wg wymogów
podatkowych i ubezpieczeniowych
C. Koszty rodzajowe ewidencjonuje się analitycznie
D. Środki pieniężne w kasie objęte są zapasem kasowym w którym obroty ujmuje się na
bieżąco - raport kasowy sporządza się za okres 1 miesiąca.
E. Środki pieniężne na rachunku bankowym objęte są raportem bankowym sporządzanym
miesięcznie
F. Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadza się poprzez spis z natury wg
stanu na koniec roku obrotowego (31.12.2015)
G. Stan rachunku bankowego potwierdza bank na dzień 31.12.2015r
2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego: Nie dotyczy
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3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
Nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Dotacje
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk /Strata brutto
Bilans zawiera dane za rok poprzedni i obecny

2014
569 378,28
10 989,37
-10 435,10

2015
613 386,08
12 981,91
-3 508,54

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym
a nieuwzględnionych w bilansie i rachunku zysku i strat.
Nie wystąpiły
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
Nie dotyczy

II
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego , zwiększenia z tytułu: przeceny inwestycji,
przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji (umorzenia)
Majątek trwały
Nie dotyczy

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczystych
Nie dotyczy
3. Wartości nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
Nie dotyczy
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli
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Nie dotyczy
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych
Nie dotyczy
6. Stan na początku roku obrotowego zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszów) rezerwowych i zapasowych
Nie dotyczy
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Strata pomniejsza Fundusz Instytucji Kultury.
8. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego ze wskazaniem tych z nich
które, korygują stan należności
Nie dotyczy
9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym
umową okresie spłaty:
A - do 1 roku
B - od 1 roku-5 lat
C - powyżej 5 lat
Nie dotyczy
10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych
okresów
1. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich
rodzaju)
Nie dotyczy
12. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia także wekslowe
Nie dotyczy

III
1. Struktura rzeczowa -rodzaje działalności, przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.
Podstawowa działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej jest:
-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów własnego regionu,
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-udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń między bibliotecznych,
-prowadzenie działalności informacyjno- bibliotecznej,
-popularyzacja książki i czytelnictwa,
-organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym,
starym i niepełnosprawnym.
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych
(umorzeniowych)
Nie wystąpiły
3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów o których mowa w art. 35 ust. 3
ustawy
Nie dotyczy
4. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku,
straty) brutto
Nie dotyczy
6. Dane o kosztach:
a. zużycie materiałów i energii

49 099,24

b. usługi obce

30 187,66

c. wynagrodzenia

425 827,46

d. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

86 814,03

e. książki

38 510,04

f. amortyzacja

-

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych o rozwoju na własne
potrzeby
Nie dotyczy
8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
Nie dotyczy
9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie dotyczy
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10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Nie dotyczy

IV
Strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Obrót środków pieniężnych odbywa się na rachunku bankowym w Orzesko-Knurowskim
Banku Spółdzielczym w Orzeszu.
V
Informacje o:
1. wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw
własności w tym:
a/ nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
Nie dotyczy
b/procentowym udziale
Nie dotyczy
c/.części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości
niematerialnych i prawnych
Nie dotyczy
d/zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych
rzeczowych składników majątku trwałego
Nie dotyczy
e/ części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
Nie dotyczy
f/dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi
Nie dotyczy
g./ zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
Nie dotyczy
2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu:
Miejska Biblioteka Publiczna 9,5 etatu
3. Wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconych członkom zarządu i
organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nie dotyczy
4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nie dotyczy
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5.Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub
powinowatymi w linii prostej do II stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia
lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami,
w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami
Nie dotyczy
6.Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo a które nie są objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym
Nie dotyczy
VI
1.Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe:
Urząd Miejski Orzesze
43-180 Orzesze
ul. św. Wawrzyńca 21
2.Wykaz spółek (nazwa i siedziba) w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów,
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w
zarządzaniu oraz zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy
3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką o:
a. trwałych lokatach finansowych w tych spółkach
Nie dotyczy
b. wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
Nie dotyczy
c. kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji inne, niezbędne oraz do sporządzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nie dotyczy

Orzesze, dnia 31.03.2016r.
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Bilans MBP

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA
A. Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)
I

Wartości niematerialne i prawne (art.3
ust. 1 pkt 14, art.33)

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.
Stan na
31.12.2014

Stan na
31.12.2015

PASYWA

0,00

0,00

A.

0,00

0,00

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

II

Kapitał (fundusz) zapasowy

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Kapitał (fundusz) własny

2. Inne wartości niematerialne i prawne

III

Kapitał z aktualizacji wyceny

3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

IV

Pozostałe Kapitały rezerwowe

II

Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)
a)

0,00

0,00

V

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

VI

Zysk (strata) netto

B

Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20)
i rezerwy na zobowiązania (art.3
ust 1 pkt 21, art..35d i 37)

grunty

b) budynki i budowle

I

Rezerwy na zobowiązania

1.

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego(art.. 37)

d) środki transportu

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne

e) inne środki trwałe

*

długoterminowe

*

krótkoterminowe

Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt
2.
16)

3.

Pozostałe rezerwy

3. zaliczki na środki trwałe w budowie

*

długoterminowe

*

krótkoterminowe

c)

urządzenia techniczne i maszyny

Długoterminowe rozliczenia
III
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
1.
dochodowego (art.. 37)

0,00

0,00

0,00

0,00

2. inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)
I

Zapasy

21,60

79,98
79,98

21,60
21,60

0,00

0,00

0,00

0,00

*

inne środki pieniężne

*

inne aktywa pieniężne

22448,65

18881,73

*

powyżej 12 miesięcy

d)

zaliczki otrzymane na dostawy

e)

zobowiązania wekslowe

f)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń

g)

z tytułu wynagrodzeń

h)

inne
fundusze specjalne

22448,65

18881,73

IV

Rozliczenia międzyokresowe

18881,73

22448,65

18881,73

0,00

21,60

2.

18881,73

0,00

79,98

18881,73

22448,65

0,00

79,98

22448,65

22448,65

0,00

inne zobowiązania finansowe

Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i pożyczki
inne zobowiązania finansowe
zobowiązania z tytułu dostaw:
do 12 miesięcy

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

0,00

Z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

1.
a)
b)
c)
*

*

0,00

b)

2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

21,60

0,00

0,00

0,00

79,98

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-3508,54

a)

c)

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

21061,79

0,00

inne

*

31496,89
-10435,10

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe
(art. 3 ust. 1 pkt 22)

a) w pozostałych jednostkach

1306,88

0,00

III

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1306,88

wobec pozostałych jednostek

d)

Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust.
1 pkt 17 i 18b)

18860,13

Zobowiązania długoterminowe

1. Materiały

III

22368,67

II

18881,73

d) Dochodzone na drodze sądowej

Stan na
31.12.2015

1.

22448,65

4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust.
II
1 pkt 18c)
1. Należności od pozostałych jednostek
Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do
a)
12 miesięcy
Z tytułu podatków, dotacji, ceł,
b) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
c) inne

Stan na
31.12.2014

*

Inne rozliczenia międzyokresowe
(art.. 39 ust. 2, art.. 41)
długoterminowe

*

krótkoterminowe

1.

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
IV
międzyokresowe
Suma aktywów
Sporządził:

Orzesze,31.03.2016r.

Suma pasywów

Zatwierdził:

Strona 1

Id: 15C8CD9A-097E-4752-BAE7-F521D289BCA2. Przyjęty

Strona 12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień
31.12.2015

za poprzedni rok obrotowy2014

za bieżący rok obrotowy2015

2

3

Nazwa i adres jednostki

1

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:
A
I
II

przychody netto ze sprzedaży produktów
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:

B
I
II
C
D
E
F
G
I
II
III
H
I
II
III
I
J
I
II
K
I
II
L
M
I
II
N
O

koszt wytworzenia sprzedanych produktów
wartość sprzedanych towarów i materialów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E))
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk ( strata) z działalnosci operacyjnej (F+G-H)
Przychody finansowe
Odsetki
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Inne
zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (I+J-K)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (L+/-M)
Podatek dochodowy

P
R

Podatek odroczony
Zysk (strata) netto (N-O-P)

580367,65

626367,99

569378,28
10989,37
591402,03

613386,08
12981,91
630438,43

591402,03
-11034,38
599,28

630438,43
-4070,44
561,9

599,28

561,9

-10435,1

-3508,54

-10435,1

-3508,54

10435,1

-3508,54

Orzesze dnia 31.03.2016r.
sporządził:
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