Nazwa i adres jednostki

Przeznaczenie formularza

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRZMIĄCEJ
UL. KOLEJOWA 2
78-450 GRZMIĄCA

AKTYWA
0

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1.

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
1

0,00
0,00

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego
2

0

0,00 A. Kapitał (fundusz) własny
0,00

Koszty zakończonych prac
rozwojowych

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w
II.
tym:

Inne wartości niematrialne
i prawne

4.

Zaliczki na poczet wartości
niematerialnych i prawnych

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego
2

-4 152,79

-9 426,87

-9 426,87

-16 589,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością nominalną
udziałów (akcji)

2. Wartość firmy
3.

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
1

III.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

0,00

0,00

IV.

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe, w tym:

- tworzone zgodnie z umową (statutem)
spółki

1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

- na udziały (akcje) własne

b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne
i maszyny

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto

d) środki transportu

VII.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)

B.

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

0,00

0,00

5 274,08

7 162,50

0,00

0,00

17 008,65

22 566,76

0,00

0,00

0,00

0,00

17 008,65

22 566,76

3 352,18

8 687,16

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w
2. których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości

I. Rezerwy na zobowiązania

2. Wartości niematerialne i prawne
3.

Długoterminowe aktywa
finansowe

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia
2.
emerytalne i podobne
1.

a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje

- długoterminowa

- inne papiery wartościowe

- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy

- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe
aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

- długoterminowe
- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

1. Wobec jednostek powiązanych

- udzielone pożyczki

2. których jednostka posiada

- inne długoterminowe
aktywa finansowe

3. Wobec pozostałych jednostek

Wobec pozostałych jednostek, w
zaangażowanie w kapitale

c) w pozostałych jednostkach

a) kredyty i pożyczki

- udziały lub akcje

b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

- inne papiery wartościowe

c) inne zobowiązania finansowe

- udzielone pożyczki

d) zobowiązania wekslowe

- inne długoterminowe
aktywa finansowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe

4. Inne inwestycje długoterminowe
V.

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1.

0,00

0,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

a) z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

1. Wobec jednostek powiązanych

- do 12 miesięcy

12 855,86

13 139,89

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy
b) inne

Wobec pozostałych jednostek, w
1. Materiały

2. których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe

- do 12 miesięcy

4. Towary

- powyżej 12 miesięcy

5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe

b) inne

11 550,00

9 594,90

3. Wobec pozostałych jednostek

AKTYWA
0

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
1

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego
2

1. Należności od jednostek powiązanych

0

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
1

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego
2

a) kredyty i pożyczki

a) z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

- do 12 miesięcy

c) inne zobowiązania finansowe

- powyżej 12 miesięcy

d) z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

b) inne

- do 12 miesięcy

Należności od pozostałych jednostek,
2. w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

1 060,99

657,41

1 060,99

657,41

- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i
usługi

- do 12 miesięcy

f) zobowiązania wekslowe

- powyżej 12 miesięcy

g) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz
innych tytułów publicznoprawnych

b) inne

8 029,75

h) z tytułu wynagrodzeń

3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

11 550,00

9 594,90

0,00

60,90
60,90

- do 12 miesięcy

IV. Rozliczenia międzyokresowe

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz
innych tytułów publicznoprawnych

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

13 879,60

0,00

0,00

12 855,86

13 139,89

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
11 550,00

9 534,00

1 305,86

3 544,99

1 305,86

3 544,99

1 305,86

3 544,99

1 305,86

3 544,99

d) dochodzone na drodze
sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

2 291,19

13 656,47

1. Ujemna wartość firmy

- powyżej 12 miesięcy

c) inne

i) inne
4. Fundusze specjalne

- długoterminowe
- krótkoterminowe

a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie
i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.

C.

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje ) własne

Aktywa razem

23.03.2020
Sporządzono dnia:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 855,86

0,00

13 139,89 Pasywa razem

Gł. Księgowy

Dyrektor

Małgorzata Jaskułowska

Jadwiga Kasztelan-Massopust

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Podpis kierownika jednostki*)

rachunkowych

*) Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy ( art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu.
Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia, dołączonego do sprawozdania finansowego.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRZMIĄCEJ
UL. KOLEJOWA 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

78-450 GRZMIĄCA

Wyszczególnienie
0

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Dane za
rok bieżący
rok poprzedni
1

2

398 574,50

416 137,66

398 574,50

416 137,66

393 564,35

409 078,46

w tym: od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość
II.
dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

4 948,00

14 930,15

II. Zużycia materiałów i energii

I. Amortyzacja

85 039,67

58 533,95

III. Usługi obce

14 350,27

11 872,20

0,00

0,00

234 184,98

262 499,07

54 191,43

57 874,18

IV. Podatki i opłaty
w tym: podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
w tym: emerytalne

22 318,65

22 274,03

850,00

3 368,91

5 010,15
1 223,93

7 059,20
1 063,35

III. Inne przychody operacyjne

1 223,93

1 063,35

E. Pozostałe koszty operacyjne

960,00

960,05

960,00

960,05

5 274,08
0,00

7 162,50
0,00

0,00

0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych
w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych
w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki
w tym: od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
w tym w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne

H. Koszty finansowe
I. Odsetki
w tym dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
w tym w jednostkach powiązanych

Dane za
rok bieżący
rok poprzedni

Wyszczególnienie
0

1

2

III. Aktualizacja wartości aktywów finasowych
IV. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

5 274,08
0,00

7 162,50
0,00

5 274,08

7 162,50

5 274,08

7 162,50

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Gł. Księgowy

Dyrektor

23.03.2020

Małgorzata Jaskułowska

Jadwiga Kasztelan-Massopust

Sporządzono dnia:

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika
jednostki *)

*) Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (.art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy
członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia, dołączonego do sprawozdania finansowego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej
ul. Kolejowa 2 78-450 Grzmiąca
NIP: 673-18-67-082
Regon: 320633795

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej została utworzona na mocy uchwały Rady
Gminy nr XXIII/159/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. Jest samorządową instytucją
kultury. Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Grzmiąca. Instytucja jest wpisana
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Grzmiącej pod nr 1
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Grzmiąca.
3. Przedmiotem działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i
udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb
czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i nauki poprzez działalność placówek
bibliotecznych na terenie gminy Grzmiąca.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki
wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych
złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji
pomocniczych prowadzonych ręcznie.
7. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
rachunkowości, stosując regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty
wartości aktywów.

8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów
amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach
podatkowych.
9. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka
stosuje następujące zasady:
a) przedmioty mające cechy środków trwałych oraz długotrwałego użytku o wartości
nie przekraczającej 1.500,00 zł zalicza się do nisko cennych środków trwałych
(wyposażenie), podlegają zaliczeniu w koszty zużycia materiałów w miesiącu
wydania ich do użytkowania i ujmuje się w ewidencji pozabilansowej ilościowowartościowej
b) środki trwałe o wartości pomiędzy 1.500,00 zł – 10.000,00 zł zalicza się do
pozostałych środków trwałych, przy jednoczesnym odpisaniu w koszty zużycia
materiałów w miesiącu wydania ich do użytkowania i ujmuje się w ewidencji
pozabilansowej ilościowo-wartościowej
a) środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są z uwzględnieniem
stawek przewidzianych w przepisach podatkowych i ujmuje się w ewidencji
ilościowo-wartościowej.
10. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie
oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się
komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie
zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.
11. Zakupione materiały na potrzeby Biblioteki uznaje się za zużyte w dacie przyjęcia ich
do używania.
12. Pozostałe aktywa obrotowe wycenia się:
a) należności – w kwocie wymaganej zapłaty
b) środki pieniężne – według wartości nominalnej

Data: 23.03.2020 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Małgorzata Jaskułowska

Jadwiga Kasztelan-Massopust

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej
za rok 2019
zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmuje w szczególności:

I.
1. Zmiany wartości WNiP oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów
przedstawia tab. nr 3.
2. Samorządowa instytucja kultury posiada należności krótkoterminowe:
a) w formie należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS, do rozliczenia w
roku 2020-2021, na łączną kwotę 11.550,00 zł
3. Samorządowa instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe:
a) z tyt. dostaw i usług, których termin płatności przypada na 2020 r., na łączną kwotę
1.060,99 zł
b) pozostałych rozrachunków, na łączną kwotę 2.291,19 zł
4. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
5. W instytucji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak:
odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerwy na przyszłe
zobowiązania, ponieważ kwota gwarantowana jest z kwoty dotacji.

II.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej na swoją działalność otrzymuje dotację
podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów przedstawia tab. nr 1.
3. Instytucja kultury nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tab. nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej nie sporządza sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych.

IV.
1. W bibliotece w 2019 r. zatrudnionych było 6 bibliotekarzy na pełnym etacie, 1 etat
dyrektora oraz 1 osoba na 1/2 etatu na stanowisku Gł. Księgowy.

V.
1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe.

Załączniki:
- Tabele od 1 do 3

Data: 23.03.2020 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Małgorzata Jaskułowska

Jadwiga Kasztelan-Massopust

Gminna Biblioteka Publiczna
w Grzmiącej

Tabela 1.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Dotacja z Urzędu Gminy
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Wpłaty, darowizny
Przychody z działalności statutowej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne NUP
Razem

Tabela 2.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Struktura przychodów
Wartość
390.000,00
5.500,00
500,00
2.574,50
263,93
960,00
399.798,43

Struktura kosztów wg rodzajów
Wyszczególnienie

Wartość

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Razem

4.948,00
85.039,67
14.350,27
0,00
234.184,98
54.191,43
850,00
393.564,35

Pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Inne koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne NKUP
Koszty finansowe

Wartość

Razem

0,00
960,00
0,00
960,00

Gminna Biblioteka Publiczna
w Grzmiącej

Zmiany wartości WNiP oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów
w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Stan na początek
Stan na koniec roku
Przychód
roku obrotowego
obrotowego
Wartości niemater.
9.268,15
0,00
9.268,15
i prawne
Środki trwałe
25.501,23
4.948,00
30.449,23
Pozostałe środki trwałe
43.110,56
0,00
43.110,56
Księgozbiory
214.122,60
24.148,80
238.271,40
Tabela 3.

Umorzenia
Stan na początek
roku obrotowego
Wartości niemater.
i prawne
Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe
Księgozbiory

Umorzenie za
rok 2019

Stan na koniec roku
obrotowego

9.268,15

0,00

9.268,15

25.501,23
43.110,56
214.122,60

4.948,00
0,00
24.148,80

30.449,23
43.110,56
238.271,40

