
ai^ l Ót r n fu . b}. ar IARIĄDZENIE Nr 37/20|9
Wójta Gminy Fałków

z dnia 13 czerYvca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Bib|ioteki Pub|icznej w Fałkowie za 2018 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 paździemika |991 r . o organizowaniu i prowadzeniu działalności

. kulturalnej (t. j. Dz, U.20|8 poz, |983 ze zm') zarządzam co następuje:

s1

Zatwięrdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicmej w Fałkowie obejmujące:
1) Bilans na dziei3l grudnia 2018 r.
2) Rachunek zysków i strat za 20 1 8 r.

3) Informacje dodatkową zwprowadzenięm do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
które stanowi załącznlk do niniejszego zarz4dzenia.

s2

. Zarzqdzeniaprzekazuje się Skarbnikowi Gminy Fałków i Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowię

s3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia'
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Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

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

26-260 Fałkow 2601 01 567

BILAI{S

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony na dzień ......''.?1:tr?..'.....' 20 'J.9. r.

Adresat

Wojt Gminy Fałkow

Numer identyfikacyjny REGON

AKTY\ł.A Stan na
początek

roku

Stan na
koniec
roku

PASYWA Stan na
początek

roku

Stan na
koniec
roku

A. Aktyn'a trvlale 0,00 0,00 A. Fundusze -7 033,84 -3 047,25

I. Wartości niemateria|ne
i prarvne

I. Fundusz jednostki

II. Rzeczorve akĘwa trwałe
0,00 0,00

II. Wynik finansowy
netto (*, -)

-7 033,84 -3 047,25

1. Srodki trwałe 0,00 0,00 I. Zysk netto (+)

1.1. Grunty 2. Strata netto (-) -7 033,84 -3 047,25

1. 1. 1. Grunty stanowiące
własność jednostki
samorządu terytorialnego,
przekazate w użytkowa-
nie wieczyste innytn
podmiotom

III. Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (_)

1.2. Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
iądowej i wodnej

IV. Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

1.3. Urządzenia
techniczne
; --^.-,..-.,i IuąJZy u)

B. Fundusze placówek

C. Państwowe fundusze ce|orve

1.4. Srodki transportu D. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

7 033,84 3 047,25

1.5. Innę środki tl.wałe I. Zobowiązania
długoterminowe

2. Srodki trwałe w budowie
(inwestycje)

II. Zobowiązania
krótkoterminowe 7 033,84 3 047,25

3. Za|iczki na Środki
trwałe w budowie
(inwestycie)

\. Zobowtązania z tytufu
dostaw i usług

III. Należności
dłusoterminowe

2. Zobowiązania wobec
budzętów

IV. Długoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,00

3. Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i innyclr
świadczeir

1 143,25 5'15,89

l. Akcje i udziaty 4' Zobowl'ązania z tytufu
wynagrodzeń 5 890,59 2 531,36

2. ]llne papiery wartościowe 5' Pozostale zobowiqzania

3. Inne dtugoterminowe
aktywa finansowe

ó" Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonania
unów)

V. Wartość mienia
zlikwidowanych j ednostek

7" Roziiczerria z łtułu
środków na wydatki
budzetowe i z tytufu
dochodów budzetowych



B. Aktywa otlrotowe 8. Fundusze specjalne

8'I. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnyclr

l ' Materiały 8.2. Inne fundusze

III. Rezerwy na zobowiązania

II. Należności
krótkoterminowe

2. Należności od budzetów

3' Nalezności z tyfułu
ubezpieczeir i innych
świadczeń

4. Pozostałe nalezności

5. Rozliczenia z tytułu środków
na wydatki budżętowe
i z tytutu dochodów
budzetowych

III. Krótkoterminowe
aktywa finansowe

l. Środki pienięzne w kasle

2. Środki pieniężne na
rachunkach baŃowych

3' Śro<lki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

4. Innę środki pieniężne

5. Akcje lub udziały

6. Inne papiery wańościowe

7. Inne krótkotęrminowe
aktywa finansowę

Suma aktywów Suma pasywów

Głó.*.ryn.ę'

L.+'. i. "|.,,..ł'', ::..'.,i .ł..'.
(rok, miesi4c, dzień)
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Nazwa iadres jednostki
sprawozdawczej

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBL|oZNA W FAŁKoW|E UL.
SPACEROWA 2;
26-26oF AŁKoW 260 1 o 1 567

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień ',....31.7?.,','. 20 .1.9' r.

Adresat

WoJT GMlNY FAŁKoW

Numer identyfikacyjny REGON

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na konięc
roku biezącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 110 872,92 128 803,25

Przychody netto ze sprzedaży produktów

II Zmjan,a stanu procluktów
(zrviekszenie - wartość dodatnia, zrrrniejszenie * war1ość ujernna)

III Koszt wytworzenia produktów na wlasne potrzeby jednostki

IV Przychody netto Zę sprzedazy towarów i materiałów

Dotacje na finansowatrie dziatalnoŚci podstawowej 110 872,92 128 803,25

VI. Przychody z tytufu dochodów budzetortych

D. Koszty działa|ności operacyjnej 117 906,76 13'1 850,50

I Amońyzacja

IIlt ZttŻycie materialów i energii 10 422,90 16 915,21

III Usfugi obce 961,60 ? oc^ Ąo

tv. Podatki i opłaty 1289,07 372,00

Wynagrodzenia 86 169,40 92 527,34

VI. Ubezpieczenla spoteczne i inne świadczenia dla pracowników 19 063,79 18 049,36

VII. Pozostałe koszĘ rodzajowe

VIII. Wańość sprzedarryclr towarów i rnateriałów

IX. lltrle świadczellia finallsowane z bLrdżetu

Pozostałe obciążenia

a Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -7 033,84 -3 047,25

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów lrwalych

TT Dotacie

III Inne przychody operacyjne

E, Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

I Koszty irrwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów
budżetowyclr i dochodów jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonynr
rachunku

ll Pozostałe koszty operacyj ne

F. Zysk (strata) z dzialalności tlperacyjnej (C+D_E) -7 033,84 -3 047,25



G. Przychody finansowe 0,00 0,00
1 Dywidendy i udzlały w zyskach

II. Odsetki

III lnnę

H. Kosztv finansowe 0,00 0,00

I Odsetki

II. Inne

, Zysk (strata) brutto (F+G-H) -7 033,84 -3 047,25
J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -7 033,84 -3 047,25

Główrnv
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(rok, miesiąc, dzień)

...i r;ą1"p:1;*
;ć]t:':rlivł; Ź

, j4 ,|ą,ęgłn 2s{-]1ł.l 5s7



lnformacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego za rok 2018

. 
Gminna Biblioteka Publicznaw Fałkowie jest samorządowq instytucją kultury działającąna

podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXII1188412006 z dnia 3|.O7.2006 r , statutu

nadanego przez Radę Gminy orazustawy zdnia 25 października 1991 r (Dz. U.2018,poz.
1983 ze zm.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej'

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

..rż Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

przez organizatora pod Nr 1 i posiada osobowość prawną .

Posiada nadany Nr Regon: 260101567,orazNIP:658-l 89-7 5-54.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą :

Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Czermnie

Instytucja prowadzi księgi rachuŃowe oraz sporządza sprawozdawczośó w oparciu

o ustawę o rachunkowości .

Stosowne zasady określa zarządzente Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie

z dnia 01 . 10.2006 roku. Zgodnte z tym zarządzeniem rokiem obrotowym insty.tucji jest rok

kalendarzowy. Instytu cja sporządza roczn4sprawozdaw azosc finansow4 obejmującą :

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,

. rachuŃiem zysków i strat (wariant porównawczy)'

- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

Instytucj a przeprowadza inwent ary zację w następuj ący spo sób :

-w drodze spisu z natury d|arzeczovtych składników majątkowych

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

oraz na|eŻnośct



.w drodze porównania stanów księgowych -dla zobowiązanztytuł'ow publiczno- praun1.ch

oraz pozostałych aktywów i pasywów.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zbtoty biblioteczne,bez względu na ich wartośó

wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczorych środków trwałych,

natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo

w pełnej ich wartości początkowej. Ewidencja jednostkowa prowadzona jest poza

księgowo. Przedmioty o okresie uŻywania dłuŻszym niz rok, Iecz o wartości jednostkowej

nieprzekraczającej 3.500zł odpisujesięwkoszfypoddatązakuputprzekazanie do

używania w pełnej wańości pocz4tkowej jako zuzycie materiałów '

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

wańościowo i amortyzuje metodą liniową według zasad i stawek podatkowych'

Sporz4dzając splawozdanie finansowe za2aI8 rok stosowano nadrzędne zasady

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

Bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie zarok2aI1 zamyka się po stronie

aktyr'vów i pasywów sumą bilansową w wysokości 0,00

natomiast rachunęk zysków i strat wykazuje stratę w kwocie _3 047,25
zl ,

Po stronie pasywów:

- zobowtązania i rczerry nazobowiązaniaw kwocie 3 047,25 na które składają się

zobowiązania krótkoterminowe ztytułu wynagrodzeń w kwocie 2 53I,36 oraz

zobowtązania z tytułuskładek na ubezpieczeniaspołeczne w kwocie 515,89 zł'.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 01 .01 "201 8 do 3I .12.201 8 nie

wystąpił, poniewaz po sporządzeniu CIT-8 _zęznanie o wysokości osiągniętego dochodu

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



strata w wysokości 3 047,25 zł '

Stratę bilansową w wysokoś ci 3 047,25 zł proponrijemy pokryć z funduszu iednostki.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fałkowi e nad,zięń

31 grudnia 20i 8 roku wynosił 3 osoby w tym :

- 2 osoby w pełnym wymiarze czasu ptacy

- 1 osoba (1/8 etatu)- księgowa.

Fałków; dn,2019-03-28
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