
INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2002 
 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach jest samorządową instytucją kultury działającą na 
podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. Siedziba GOK znajduje się w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67. GOK 
jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość 
prawną. Posiada nadany numer Regon: 272539604 oraz NIP: 633-16-45-886. W skład Gminnego 
Ośrodka Kultury wchodzą: Dom Kultury w Pawłowicach (ul. Zjednoczenia 67) i Dom Kultury              
w Pawłowicach Osiedlu (ul. LWP 11). Wymienione nieruchomości zostały przekazane w 
użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury uchwałą Rady Gminy 
Pawłowice w celu wykorzystywania ich zgodnie ze statutem. 
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2002 sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 
grudnia 2002 roku z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego określonych w rozdziale 4 znowelizowanej ustawy o rachunkowości składa się z: 
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat 
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowych informacji i objaśnień. 
W bilansie wykazano stany aktywów i pasywów na dzień kończący poprzedni i bieżący rok 
obrotowy. Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów 
wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy. 
W rachunku zysków i strat wykazano oddzielnie: przychody, koszty, zyski i straty za bieżący 
i poprzedni rok obrotowy. 
Bilans zawiera informacje w zakresie ustalonym dla jednostek innych niż banki i zakłady 
ubezpieczeń (w załączniku nr 1 do ustawy). 
Rachunek zysków i strat - informacje ustalone w załączniku nr 1 do ustawy w wariancie 
porównawczym. 
Informacja dodatkowa obejmuje: 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawierające opis przyjętych zasad 

rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie,        
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, 

- dodatkowe informacje i objaśnienia: do pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, 
proponowane pokrycie straty, podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów 
jednostki. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono w formie uproszczonej stosownie do art. 50 pkt 2 ustawy 
o rachunkowości. 
 
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu 
o znowelizowaną ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora 
z dnia 3 stycznia 2002 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym 
instytucji jest rok kalendarzowy. Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów 
zostały zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2002. Przeprowadzono 
inwentaryzację: 
- w drodze spisu z natury dla rzeczowych składników majątkowych oraz środków pieniężnych       

w kasie, 
- w drodze potwierdzenia sald - dla środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz 

należności, 
- w drodze porównania stanów księgowych - dla zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych oraz 

pozostałych aktywów i pasywów. 
 



Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2002 stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, tj. 
zasadę wiarygodności, ostrożności, kontynuacji, memoriału, współmierności, istotności i indywidualnej 
wyceny. 
 
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach za rok 2002 zamyka się po stronie aktywów 
i pasywów sumą bilansową w wysokości 167.132,22 zł, natomiast rachunek wyników wykazuje stratę       
w wysokości 35.219,14 zł, którą proponuje się pokryć funduszem podstawowym instytucji kultury. 
 
Na poszczególne pozycje bilansu składają się: 
a) Aktywa trwałe stanowiące wartość netto wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych wynikającą z wartości brutto w wysokości 227.521,43 zł oraz dotychczasowego 
umorzenia w wysokości 89.936,21 zł. 
Wartość brutto i umorzenie w tej samej wysokości składników majątkowych o wartości do 3.500 zł. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bilansu przekształceń - wyksięgowano na dzień 
01.01.2002 r. i przeniesiono do ewidencji ilościowej. 
 
b) Aktywa obrotowe stanowiące: 
- należności krótkoterminowe (100,00 zł) 
- inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne (25.264,00 zł) 
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (4.183,00 zł)  
 
c) Pasywa jednostki stanowiące: 
- kapitał własny, na który składa się fundusz instytucji (188.513,90) oraz strata bilansowa 

(35.219,14) 
- zobowiązania i rezerwy, które stanowią w całości zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw        

i usług (1 1.837,72) oraz z tytułów publiczno-prawnych (1.999.74). 
 
Wynik finansowy w postaci straty w wysokości 35.219,14 zł. jest efektem wzrostu kosztów działalności 
kulturalnej w postaci większej ilości zorganizowanych imprez oraz imprez cyklicznych na stale już 
wpisanych w kalendarz imprez w postaci przeglądów o coraz większym zasięgu terytorialnym. 
Ponadto statutowy zakres działalności od roku 2002 został poszerzony o wydawanie gazety „Racje 
Gminne", co również wpłynęło na wzrost wysokości poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany w 
zasadach klasyfikacji składników majątkowych spowodowały wzrost zużycia materiałów poprzez  
odpisywanie         w koszty przedmiotów o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł. 
Efektywne wykorzystanie posiadanych środków pieniężnych przyczyniło się również do tego, iż koszty 
amortyzacji składników majątkowych nabytych w ubiegłych latach spowodowały powstanie straty na 
działalności. 
Dodatkowym obciążeniem działalności są zobowiązania publiczno-prawne z tytułu podatku VAT 
odprowadzanego do Urzędu Skarbowego, co powoduje, że osiągane przychody są pomniejszane 
o wartość tego podatku (wartość netto). Ponadto specyfika prowadzonej działalności kulturalnej 
skutkuje brakiem prawa do odliczenia podatku VAT wliczonego w ceny nabywanych towarów i usług. 
Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosił 23 
osoby, co w przeliczeniu na etaty stanowi 15 i 1/8 etatu. Wysokość otrzymanej dotacji od organizatora 
wyniosła 850.000,00 zł. i wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 5%. Przychody własne stanowiły 
22% wysokości otrzymanej dotacji i w porównaniu do roku 2001 wzrosły o 14%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilans  
sporządzony na dzień 31.12.2002 roku 

( wersja uproszczona) 
 

 

AKTYWA Stan na 
31.12.2001 r. 

Stan na 
31.12.2002 r. PASYWA Stan na 

31.12.2001 r. 
Stan na 

31.12.2002 r. 
A. Aktywa trwałe 154.704,20    137.585,22 A. Kapitał (fundusz) własny 188.513,90 153.294,76
I. Wartości niematerialne i prawne   I. Kapitał (fundusz) podstawowy 170.840,63 188.513,90 

II.Rzeczowe aktywa trwałe   154.704,20 137.585,22 II. Należne wypłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna) 

III. Należności długoterminowe     III. Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna) 

IV. Inwestycje długoterminowe   IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   
V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe     V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny 

B. Aktywa obrotowe 45.672,95    29.547,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

I Zapasy   VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   
II. Należności krótkoterminowe 6.078,70 100,00 VIII. Zysk (strata) netto 17.673,27 - 35.219,14 

III. Inwestycje krótkoterminowe 35.445,25 25.264,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)   

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 4.149,00    4.183,00 B. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 11.863,25 13.837,46

   I. Rezerwy na zobowiązania   
      II. Zobowiązania długoterminowe
   III. Zobowiązania krótkotetminowe 11.863,25 13.837,46 
   IV. Rozliczenia międzyokresowe   
Aktywa razem 200.377,15 167.132,22 Pasywa razem 200.377,15 167.132,22 
 




