
zARzĄDzENlE Nr 15I2o18
Wójta Gminy Fałków

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego tiiulotelr Publicznej w Fałkowie za 2017 łok

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 paŹdziernika 1991 r. o organizowaniu i

. prowadzeniu działaIności ku|turaInej (t. j. Dz. U, 2017 poz' 862 ze zm') zarządzam co następuje:

s1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Bib|ioteki PubIicznej w Fałkowie obejmujące:
1) BiIans na dzień 31 9rudnia 20L7 r'
2) Rachunek zysków i strat za 2017 r'
3) |nformacje dodatkowq z wprowadzeniem do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i

obja śn ien ia,
które stanowi załącznik do niniejszego zarzqdzenia.

v s2

Zarządzenia przekazuje się Skarbnikowi Gminy Fałków i Kierownikowi Gminnej Bib|ioteki
Publicznei w Fatkowie

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
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Nazr.va i adres

.i ednost ki sprawozdawczej

Gminna Biblioteka Publiczna w
Fałkowie u|. Spacerowa 2.,

26-260 Fałkow

BILANS

iednostki budżetowej
i samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony
na dzień .,,...9.1..1.?....., 201.7 r.

Adresat

Woit Gminy Fałkow

Numęr 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. Aktywa trwałe
0,00 0,0c

A. Fundusz
-6 610,80 -7 033.84

I. Wartości niematerialne
i prawne

I. Fundusz jednostki

II. Rzeczolve aktvwa trwałe 0,00 0,00 II. Wynik finansowy netto (+,-) -6 610,80 -7 033,84

l. Srodki trwałe 0,00 0,00 l. Zysk netto (+)

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

1.2. Budynki, lokale i obiekty
inzynierii l4dowej i wodnej

lIl. Nadwyżka środkórv
obrotowych (-)

1 '3. Urz4dzenia techniczne
r maszylly

IV. Odpisy z wyniku
finansowego (-)

1.4. Srodki transportu Y. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek

l.5. lnne środki trwałe B. Państwowe fundusze celowe

2. Srodki trwałe w budowie
(inwestycje)

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

3. Za|icz|ęl na środki trwałe
w budowie (inwestycje)

I, Zobowiązania
długoterminolve

IIl. Należności długoterminowe I|. Zobowiązania
krótkoterminowe 6 610,80 7 033,84

IV. Długoterminowe aktylva
linansowe 0,00 0,0c

I. Zobowiqzania z tytrrłrr dostaw
i usług

BILANS JEDNoSTKI BUDZETOWEJ LUB SAMoRZĄDowEGo ZAKŁADU BUDZETOWEGO
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I Alrcie irr,'lzirlr 2' Zobowiazania wobec budżetów

2. Irlne papiery wartościo\\.e 3, ZobowtązarnazĘtufu
ubezoieczęń i innvch świadczęń 1 074,51 1 143,25

3. lnne długt]ten]]inorl'e aktvlva
finanson e

4. Zobowi4zania z tytułu
wynagrodzeń 5 536,29 5 890,59

V' \\ artość mienia
zlik'n idorr anl ch jednostek

5. Pozostałe zobowiązanta

8..\khxa obrotowe

0,00 0,00

6. Sumy obce (depozytowe,
zab ezpie czeni e wykonanra
rrmów)

I. Zapasv

0,00 0.00

7. Rozliczenia z tytuł'u środków
na wydatki budzetorve i z tytufu
dochodów budżetowych

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku IIl. Rezcrlvy na zobowiązania

3. Produkty gotowe D. Fundusze specjalne
0,0c 0,00

4. Towary 1. Zakładowy Futrdusz
A,
swlaoczen SocJalnych

lI. Należności krótkoterminowe
0,00 0,00

2. lnne fundusze

1. Nalezności ztytułu clostaw
i usfug

E. Rozliczcnia miedzvokresowe
0,00 0,00

2' Nalezrrości od brrdzetów l. Rozliczenia międzyokreso.rve
przychodórv

3. Należrrości z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń

Il. lnne rozliczenia
miedzvokresowe

4. Pozostałe należności

5. Rozliczenia z |ytułu środków
na wydatki budzetowę i z tytlłu
dochodów btrdżetorvych

III' Krótkoterminowe aktywa
finansowe 0,00 0,00

1. Srodki pieniężne w kaste

2. Srodki pieniężrre na
rachunkach bankowych

3. Srodki pierriężrre państwowego
fundr-rszu celowego

4. Inrre środki pieniężire

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



5, Akcje lub udziały

6. Inne papiery wartościowe

7' lnne krótkoterminowę aktywa
finansowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Sunra aktl'rvów. 0,00 0,00 Suma pasywów 0,00 0,00

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

B.

1.

2.

-.) .

4.

5.

6.

l.

8.

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

Umorzenie war1ości niematerialnych i prawnych

Umorzenie środków trwałych

Umorzenie pozostałyclr środków trwałych

odpisy aktualizuj4ce środki trwałe

odpisy aktualizujęce środki trwałe w budowię

odpisy aktualizujęce wartości niematerialne i prawne

odpisy aktualizuj ące należrrości

.w.1.,8.',ę.?...?p..
(rok' miesiąc, dzieri)
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RACHLINEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI BUDZETOWEJ
L UB SAMOMĄDoWE Go 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 porólvnawczy)

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

Adresat

Woit Gminy Fałkow

Numer identyfikacyjny REGON

260101567

Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec
roku

poprzedniego

Stan na koniec
roku biezącego

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

I. Przychody nętto ze sprzedaŻy produktów

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

- wartość ujemna)

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto Ze sprzedazy towarów i materiałów

D otacj e na fi nans ow anie działalno śc i podstawo wej 102145,49 110 872,92

Vl. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. Koszty działalności operacyj nej 108 756,29 117 906,76

I Amońyzacja

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

III Usługi obce 1 427,00 961,60

lV. Podatki i opłaty 1289,07 1 289,07

Wynagrodzenia 81 683,13 86 169,40

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

Vti. Pozostałe kosztv rodzaiowe

VllI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

tx. Inne świadczenia finansowane z budŻetu

X Pozostałe obciazenia

C. Zysk (strata) z dzia|alności podstawowej (A-B) -6 6'10,80 -7 033,84

Pozostałe przychody operacyjneD. 0,00 0,00
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/
Zyskze zbycia niefinansowych aktywów trwatych

II Dotacle

III Inne przvchody operacyjne

E, Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

I Koszty inrvestycji finansowanych ze środków własnych samorzqdowych
zakładów budzetowyclr i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku

II Pozostałe koszty operacyJne

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

G. Przychody linansorve 0,00 0,0c

Dywidendy iudziały w zyskach

tI Odsetki

III Inne

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

I Odsetki

II Inne

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

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe ołrowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz
nadwyżki środków obrotowych

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -6 6'10,90 -7 033,84

tbrmacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Infomacje o kwocie i charakterzę poszczególnychpozycji przychodów lub kosztów o naclzwyczajnej wartości lub które
wystapiły incydentalnie

2.

3.

?-ł,t{ o3, ł o

Kierownfid'Biblioteki
/ "li ,-'tJlt

, IuIari adłiaWąb at a.,
(kiero'V,nik jddnostki)

t,
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Informacja dodatkowa

do spraw ozdania finansow ego za rok201'l

. Gminna Biblioteka Publicznaw Fałkowie jest samorzqdową instytucją kultury dziaŁającąna

podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIill|884l2006 z dnia 3I.07 .2006r , statutu

nadanego przez Radę Gminy oraz ustawy z dnta 25 X |99Ir (Dz. U. Nr |3, poz. I23 z

200l roku zpoŹniejszymi zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalnoŚci kulturalnej.

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

! Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

prZęZ organtzatora pod Nr l i posiada osobowość prawn4 .

Posiada nadany Nr Regon: 26010|567 oraz NIP:658.189-75-54; prowadzi czytelntę oraz

Filię w Czermnie, koordynuje takŻę dz|ałalność Izby Tradycji w Fałkowie.

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczoŚc w oparciu

o ustawę o rachunkowości .

Stosowne zasady określa zarządzenie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie

z dnia 0 1 . 1 0.2006 roku. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym instyfucj i jest rok

v kalendarzowy. Instytucja sporz4dza Toczn4 sprawozdawczość finansową obejmuj4c4 :

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,

. rachunkiem zysków i strat (wariant porównawczy),

. informację dodatkow4 w wersji uproszczonej.

Instytucj a plzeprowadza inwent ary zację w następuj ący sposób :

-w drodze spisu z natury d|atzeczowych składników maj4tkowych

- w drodze potwierdzenia sald - dla środkow pienięznych na rachunku bankowym

otaz naleŻnośct

-w drodze porównania stanów księgowych -dla zobowtqzańztytuł'ow publiczno. prawnych



/ oraz pozoStat1ch aktylvów i pasywów.

W Gnrimej Bibliotece Publicznej zbtory bibliotecznć,bez względu na ich war1ośó

\\.pro\\adza się do ewidencji warlościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych,

natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo

u pełnej iclr warlości pocz4tkowej. Ewidencja jednostkowa prowadzona jest poza

ks ię gowo. Przedmioty o okresie uiyw anta dłuŻszym nii r ok, |ecz o wańo Ś ci j ednostkowej

nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w kosfy pod datqzakupuiprzekazanie do

uzywania w pełnej wartości pocz4tkowej jako zuŻycie materiałÓw .

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

wartościowo i amortyzuje metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

Sporz4dzaj4c Sprawozdanie finansowe naf017 rok stosowano nadrzędne zasady

rachunkowości , korzystaj4c zformy uproszczonej stosownie do art' 50 pkt.2 ustawy.

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Fatkowie zarok2017 zamyka się po stronie

aktywów i pasywów sum4 bilansow4 w wysokości 0,00

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

Po stronie pasywów:

- zobowlązania i rezerwy na zobowiązanjaw kwocie 7 033,84 na które składaj4 się

zobowtqzania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń w kwocie 5 890,59 oraz

zobowl4zania ztytułu składek na ubezpieczęniaspołeczne w kwocie I I43 "f5 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zarokpodatkowy od 01.01 .2017 do 31.I2.f0l7 nte

wystąpił' poniewaz po sporz4dzeniu CIT.8 -zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

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

strata w wysokości 7 033,84 zł' .



Strate Ii]31156ua ri rr1.sokości 7 033.84 zł proponujemy pokryć z funduszu jednostki.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fałkowie na dzień

.11 grudl-}ia ]0i7 roku wynosił 3 osoby w tym :

- l osob1.w pełnym wymiarze czasu pracy

- 1 osoba (1/8 etatu)- księgowa'

Fałków; dn' 2018-03-20

1l M ari łlnti*, dtq,b a'ł, a


