
Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2020-02-19

Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych
Kod Systemowy SFJINZ (1)
Wersja Schemy 1-2
Wariant Sprawozdania 1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa Firmy GMINNY OŚRODEK KULTURY W 

BIŁGORAJU
Siedziba
Województwo Lubelskie
Powiat BIŁGORAJSKI
Gmina BIŁGORAJ
Miejscowość BIŁGORAJ
Adres
Adres
Kraj PL
Województwo Lubelskie
Powiat BIŁGORAJSKI
Gmina BIŁGORAJ
Nazwa ulicy KOŚCIUSZKI
Numer budynku 88
Nazwa miejscowości BIŁGORAJ
Kod pocztowy 23-400
Nazwa urzędu pocztowego BIŁGORAJ
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Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kod P K D 9004Z
Identyfikator podatkowy NIP 9181092386
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data Od 2019-01-01
Data Do 2019-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie 
finansowe zawiera dane łączne, 
jeżeli w skład jednostki wchodzą 
wewnętrzne jednostki 
organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania 
finansowe: true - sprawozdanie 
finansowe zawiera dane łącznie; 
false - sprawozdanie nie zawiera 
danych łącznych

Nie

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

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez 
nią działalności: true - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; false - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i AKTYWA I PASYWA WYCENIONO 
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pasywów (także amortyzacji), WG ZASAD OKREŚLONYCH W 
USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI 
ORAZ ZASADAMI OKREŚLONYMI 
W ZARZĄDZENIU DYREKTORA IK 
NR 2/2018 W SPRAWIE POLITYKI 
RACHUNKOWOŚCI. ŚRODKI 
TRWAŁE O WARTOŚCI 
POCZĄTKOWEJ WG CENY 
NABYCIA POWYŻEJ 10.000 ZŁ SĄ 
UMARZANE I AMORTYZOWANE 
WG STAWEK Z USTAWY O 
PODATKU DOCHODOWYM OSÓB 
PRAWNYCH DO MOMENTU 
ZRÓWNANIA Z WARTOŚCIĄ 
POCZĄTKOWĄ LUB LIKWIDACJI, 
ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI 
5.000-10.000 ZŁ SĄ UMARZANE 
JEDNORAZOWO W MIESIĄCU 
ODDANIA DO UŻYTKU I 
PODLEGAJĄ EWIDENCJI 
ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEJ, 
MATERIAŁY SĄ ODPISYWANE W 
KOSZTY W DNIU ZAKUPU.

ustalenia wyniku finansowego Na stronie Wn księguje się pod 
datą 31 grudnia sumę kosztów 
poniesionych w okresie (konta 
400-409), straty nadzwyczajne 
(konto 771), koszty finansowe 
(konto 751), pozostałe koszty 
operacyjne (konto 761). Na stronie 
Ma księguje się pod datą 31 
grudnia sumę przychodów 
(700-702), dotacje (740-741), 
przychody finansowe (750), 
pozostałe przychody operacyjne 
(760), sumę zysków 
nadzwyczajnych (770). 
JEDNOSTKA SPORZĄDZA 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W 
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UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM
ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało w zł i gr, 
pełną szczegółowością rzeczową 
określoną w zał nr 1 UoR i zawiera 
dane porównawcze wg art. 46, 47 i 
48 UoR. Punktem wyjściowym do 
sporządzenia sprawozdania 
finansowego były prawidłowo 
prowadzone księgi rachunkowe, 
po uzyskaniu zgodności analityki z 
syntetyka oraz zgodności 
dzienników częściowych z 
obrotami i saldami księgi głównej. 
Zamknięte na dzień bilansowy 
księgi rachunkowe zawierają 
salda, które po uwzględnieniu sald 
kont korygujących bądź 
aktualizujących zostały wykazane 
odpowiednio w sprawozdaniu 
finansowym. Dowody księgowe i 
księgi rachunkowe oraz 
dokumenty inwentaryzacyjne 
zostały uprzednio sprawdzone, 
odpowiednio zaksięgowane i 
chronologicznie uporządkowane.

Bilans
opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

+ Aktywa razem 11807.84 17158.77 -
+ + Aktywa 
trwałe

9666.35 14928.25 -

+ + + Rzeczowe 
aktywa trwałe

9666.35 14928.25 -

+ + + + + Inne 8097.35 10292.25 -
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środki trwałe
+ + + + + 
Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

1569.00 4636.00 -

+ + + Środki 
trwałe

9666.35 14928.25 -

+ + Aktywa 
obrotowe

2141.49 2230.52 -

+ + + Inwestycje 
krótkoterminow
e

1841.98 2230.52 -

+ + + + 
Krótkoterminowe
 aktywa 
finansowe

1841.98 2230.52 -

+ + + + Środki 
pieniężne i inne 
aktywa 
pieniężne

1841.98 2230.52 -

+ + + 
Krótkoterminowe
 rozliczenia 
międzyokresow
e

299.51 0.00 -

+ Pasywa razem 11807.84 17158.77 -
+ + Kapitał 
(fundusz) 
własny

9457.84 14208.77 -

+ + + Kapitał 
(fundusz) 
zapasowy, w 
tym:

14208.77 17146.39 -

+ + + Zysk 
(strata) netto

-4750.93 -2937.62 -

+ + 
Zobowiązania i 

2350.00 2950.00 -
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rezerwy na 
zobowiązania
+ + + 
Rozliczenia 
międzyokresow
e

2350.00 2950.00 -

+ + + + Inne 
rozliczenia 
międzyokresow
e

2350.00 2950.00 -

Rachunek zysków i strat
opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

+ + Zysk (strata) 
brutto (F+G–H)

-4750.93 -2937.62 -

+ + Zysk (strata) 
netto (I–J–K)

-4750.93 -2937.62 -

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Dodatkowe informacje i 

objaśnienia
Załączony plik
Nazwa pliku wraz z 
rozszerzeniem.

Dodatkoweinformacje.docx
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