
Uchwała Nr XXXII 125312018

Rady Gminy w Fałkbwie

z dnia23 marca 2018 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdanta finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w

Fałkowie za 207] rok:

Na podstawie arl. 53 ust.1 ustawy z dnta29 wrześnta 1994 roku o rachunkowości
(t. j.DzU.22018 rokupoz. 395 zezm.) t art. 18 ust. 1 ustawy zdnta 8 marca 1990r o

samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z201'7 t. poz. 1'8]5 ze zm.) uchwala się co następuje:

l.

$1

Po rozpatrzeniu sprawozdanta frnansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
F ałkowi e za 20 I 7 r . zatw ler dza się sprawozdani e.

Sprawozdanie zostało sporzqdzone na podstawie ksiąg rachunkowych i składa się
z'.

1) Bilansu na dzięn 31 grudnia 2017 roku,
2) Rachunku zysków i strat za20l7 rok,
3 ) Informacj i dodatkowej obej muj 4cej wprow adzęnie do sprawoz dania oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia .
Sprawozdanie stanowt zatqczntk do uchwały.J.

s2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

i.1

2.

i

: * ". " 
-. r:- :.1, ; t'. .:t

" ". ii'''Ą..',$:.:l..
\'{i

An'iJ J:i ';l':
\



i}iiNNA Łjii)i ..]Tix.' rUi3Ll$uN ji

mr*ń,ł'*lńo-..z ł'=r''ł- t<cw
""'""'iu"'iutr $Paceiowa 2

',fr,* 
ialn-a*'"a 54 Fł eson 2s0 1 0 1 567

NlP65s18g?s$1i:r'' I 
Informacja dodatkowa

do spraw ozdania finansow ego za rok2017

. Gminna Biblioteka Publicznaw Fałkowie jest samorządowq instytucją kultury działĄącąna

podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII1188412006 z dnta 3I,07 '2006r , statutu

nadanego przez Radę Gminy orazustawy zdnta 25X1991r (Dz.U. Nr 13, poz' I23 z

2001 roku zpóźniejszymlzmlanami) o organizowaniu i prowadzeniu działa|ności kulturalnej.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Fałkowie ul. Spacerowa 2.

v Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

prZęZ organtzatota pod Nr 1 i posiada osobowość prawi4 .

Posiada nadany Nr Regon: 260|0I56J oraz NIP:658-189-75-54; prowadzi czyte|nię oraz

Filię w Czermnie, koordynuje takŻe dział.alność Izby Tradycji w Fałkowie.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowę oraz sporzqdza sprawozdawczość w oparciu

o ustawę o rachunkowości .

Stosowne zasady określa zarządzente Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie

z dnta 0i.10.2006 roku. Zgodnie z tym zarządzentem rokiem obrotowym instytucji jest rok

.v kalendarzowy. Instytucja sporządza rocznq sprawozdawczość finansow4 obejmującą :

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,

- rachunkiem zysków i strat (wariant porównawczy),

- informację dodatkow4 w wersji uproszczonej.

Insty.tucj a przeprowadza inwent ary zację w następuj 4cy sposób :

-w drodze spisu z natury dlarzęczowych składników majątkowych

- w drodze potwierdzenia sald - dla Środków pieniężnych na rachuŃu bankowym

oraz naleinoŚci

-w drodze porównania stanów księgowych -dla zobowtązań ztytułow publiczno- prawnych



{ oraz pozostałych aktywów i pasywów'

W Gminnej Bibliotece Publicznej zbiory bibliotecznó,bez względu na ich wartoŚó

wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych,

natomiast odpisy amofiyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo

w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencja jednostkowa prowadzona jestpoza

księgowo. Przedmioty o okresie uiywania dłuŻszym niz rok, |ecz o wartoŚci jednostkowej

nie przekraczĄqcej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu iprzekazanie do

uzywania w pełnej wartości początkowej jako zuŻycle materiałów .

Przedmioty o wartoŚci jednostkowej większej od 3.500 zł ewidencjonuje się ilościowo-

wartościowo t amotlyzuje metod4 liniową według zasad i stawek podatkowych.

Sporzqdzając Sprawozdanię finansowe na2017 rok stosowano nadrzędne zasady

rachunkowości , korzystając zfotmy uproszczonej stosownie do art. 50 pkt.2 ustawy.

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie zarokf017 zamyka się po stronie

aktywów i pasywów sum4 bilansową w wysokości 0,00

natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę w kwocie - 7 033,84 zł' ,

Po stronie pasywów:

- zobowtązania i rezerwy na zobowiązaniaw kwocie 7 033.84 na które składaj4 się

zobowtqzania krotkoterminowe z tytułuwynagrodzeń w kwocie 5 890,59 oraz

zobowtązania ztytułu składek na ubezpieczeniaspołeczne w kwocię I |43,25 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zarokpodatkowy od 01.01 .20|7 do 31.If .20I] nte

wystąpił, poniewaz po sporz4dzeniu CIT-8 -zeznanię o wysokości osiągniętego dochodu

(poniesionej straty) pTZeZ podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wykazana

strata w wysokości 7 033,84 zł' .



\ź

Stratę bilansową w wysokości 7 033,84 zł proponujemy pokryć z funduszu jednostki.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fałkowi e na dzień

31 grudnia 2017 roku wynosił 3 osoby w tym :

. 2 osoby w pełnym Wmiarzę czasupraay

- 1 osoba (1/8 etatu)- księgowa.

Fałków; dn,2018-03-20

bała

..\r,



RACHLNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI BUDZETOWEJ
LUB SAMoRZĄDoWEGo ZAKŁADU B UDZEToWEGO

(WARIANT POROWNAWCZY')

Nazwa i adres
j ednostki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna w
Fałkowie; u|. Spacerowa 2;
26-260 Fałkow

Rachunek zysków i strat
jednostki

(wariant porównawczy)

sporządzony
na dzień .......3.1.:12....... 201I r.

Adresat

Woit Gminy Fałkow

Numer identyfikacyjny REGON

260101567

Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec
roku

poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 102145,49 110 872,92

I. Przychody netto Ze sprzedaŻy produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie

- wartość ujemna)

III Koszt wytworzenta produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto Ze sprzedazy towarów i materiałów

D otacj e na fi nans ow anie działa7no ś ci p odstawo we; 102145,49 110 872,92

vt. Przychody z tytufu dochodów budżetowych

B. Koszty dzialalności operacyjnej 108 756,29 117 906,76

Amortyzacja

YT
*. ZuŻycie materiałów i energii 7 162,13 10 422,90

It Usługi obce 1 427,00 961,60

tv. Podatki i opłaty 1289,07 1 289,07

Wynagrodzenia 81 683,'1 3 86 169,40

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 17 194,96 19 063,79

VII Pozostałe koszty rodzajowe

Vlll. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

tx. lnne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciazenia

C. Zysk (strata) z działa|ności podstawowej (A-B) -6 610,80 -7 033,84

Pozostałe przychody operacyjneD. 0,00 0,00
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I Zy sk ze zby c ta nie finans owych aktyr;vów trwałych

II Dotacje

III Inne przychody operacylne

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorzqdowych
zakładów budzetowych i dochodów j ednostek brrdietowyclr gromadzonych
na wydzielonym rachunku

II Pozostałe koszty operacyJ ne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -6 610,80 -7 033,84

G. Przychody linansolve 0,00 0,00

I Dywidendy iudziały w zyskach

II Odselki

III. Inne

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

I Odsetki

II Innę

K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -6 610,80 -7 033,84

L. Podatek dochodowv

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straĘ) oraz
nadwvżki środków obrotowvch

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -6 610,80 -7 033,84

{bmacje uzupełniajqce istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości syfuacji 1lnansowe1.

1. Infolmacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej war1ości lub które

wyst4piły incydentalnie

Ki Biblioteki

tt-o,t{ o")"2o
(rok, miesiąc, dzień)(główny księgoltyl
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Nazwa i adres

j ednostki sprawozdawczei

Gminna Biblioteka Publiczna w
Fałkowie ul. Spacerowa 2',

26-260 Fałkow

BILANS

iednostki budżetowej
i samorządowcgo zakładu

budżetowego

sporządzony
na dzień .,..,.3,1..1.?...... 201J ,.

Adresat

Woit Gminy Fałkow

Numer identyfikacyjny REGON

260101567

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA
Stan na
początek

roku

Stan na
koniec
roku

PASYWA
Stan na

początek
roku

Stan na
koniec
roku

A. Akt'vwa trwałe
0,00 0,00

A. Fundusz
-6 610,80 -7 033,84

I. Wartości niematerialne
i pralvne

[. Fundusz jednostki

II. Rzeczorve aktywa trwałe 0,00 0,0c II. Wynik tinansowy netto (+,-) -6 610,80 -7 033,84

l. Srodki trwałe 0,00 0,0c I. Zysknetto (+)

1.1. Grunty 2. Strata netto (-) -6 610,80 -7 033,84

1.2. Budynki, lokale i obiekty
irlżynierii |ądowej i wodnej

lll. Nadwyżka środków
obrotowych (-)

1'.3 ' Urządzen'ia techniczne
i maszyny

lV. Odpisy z wyniku
finansowego (-)

1.4. Srodki transportu V. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek

l.5. lnnę środki trwałe B. Państlvowe fundusze celowe

2. Srodki trwałe w budowie
(inwestycje)

C. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania 6 610,80 7 033,84

3, Za|icz|<l na środki trwałe
w budowie (inwestycje)

I. Zobowiązania
długoterminowe

I|l. NależnoŚci długoterminowe Il. Zobowiązania
krótkoterminowe 6 610,80 7 033,84

IV. Długoterminolve aktylva
finansowe 0,00 0,0(

1. Zobowiązania z tytrrfu dostaw
i usług

BILANS JEDNOSTKI BUDZEToWEJ LUB SAMoRZĄDoWEGo ZAKŁADU BUDZEToWEGo
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l. Akcje i udziały 2. Zobowiązania wobec budzetów

2' Itrne papiery ."vańościowe 3. Zobow.l.ązania z tytułu
łtbęzoięczęn i inrrvch świadczęń 1 074,51 1 143.25

3. irrne długoterrninowe aktylva
hnansowe

4, Zobowtqzania z tytułu
wynagrodzeń 5 536,29 5 890,59

V. Wartość mienia
zlikrvidowanych j ednostek

5. Pozostałe zobowiązau'a

B. Aktywa obrotowe

0,00 0,00

6. Surny obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonania
umów)

[. Zapasv

0,00 0,00

7 , Rozliczenia z tytułu środków
na wydatki budŹętowe t z Ętułu
dochodów budżetowvch

l. Materiały

2. PóĘrodukty i produkty w toku III. Rezerrvy na zobowiązania

3. Produkty gotowe D. Funclusze specjalne
0,00 0,00

4. Towary 1' Zakładowy Fundusz
A,
bwlaoczen SocJalnycn

lI. Należności krótkoterminowe
0,00 0,00

2. lnne fundusze

1. Należności ztytułu clostaw
i usług

E. Rozliczenia międzvokresowe
0,00 0,00

2. Należności od budzetów I. Rozliczenia międzyokresowe
przyc|rodólv

3. Należrrości z tytufu
ubezpieczeń i innych świadczeń

I[. lnne rozliczenia
miedzvokresowe

4. Pozostate nalezności

5. Rozliczęnia z tytułu środków
na wydatki budżetowe i z tyttttu
d o c ho dów budżetolt,ych

ltl. Krótkoterminowe aktvwa
finansorve 0,00 0,00

1. Srodki pieniężne w kaste

2. Srodki pienięzne na
rachunkach bankowych

3. Srodki pierriężne państwowego
funduszu celowego

4. Irrrre środki pieniężne
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5' Akcje lub udziały

6' Inne papiery wańościowe

7' lnne krótkoterminowe aktywa
finansowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Suma aktvwórv 0,00 0,00 Suma pasywów 0,00 0,00

A. objaśnienie - llykazane w bi|ansie wartości aktywórv trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące'

B.

t.

2.

4.

5.

6.

l.

8.

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Unrorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Unrorzenie środków trwałych

Umorzęnie pozostałyclr środków trwałych

odpisy aktualizujące środki trwałe

odpisy aktualizuj4ce środki trwałe w budowie

odpisy aktualizujące wartości niemateria1ne i prawne

odpisy aktualizrrj ące nalezrrości

??! 8,9: ?p
(rok, miesiąc, dzieri)
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