
Uchwala Nr 272/XXX/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdan finansowych instytucjikultury
za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 53 ust.l ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. orachunkowosci(tj.Dz. U. z2009 r. Nr152 poz. 1223 ze zm.)

Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1
Zatwierdza sie roczne sprawozdanie finansowe Osrodka Upowszechniania Kultury
w Chorzelach za rok 2012, w sklad ktorego wchodza;
1) bilans,
2) rachunek zyskow i strat,
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4) informacja dodatkowa,
stanowiace zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2

Zatwierdza sie roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Chorzelach zarok 2012, wsklad ktorego wchodza:
1) bilans,
2) rachunek zyskow i strat,
3) zestawienie zmianw funduszu jednostki,
4) informacja dodatkowa,
stanowiace zalacznik do niniejszej uchwaly.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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OiRODEK UPOWSZECHNIANIA
KULTURY

•36-330 Chorzele, ul. Ogrodowa 7
tei. 29 751 51 89

NIP 761-11-01-142, Reg. 551178435

BILANS

OSRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W CHORZELACH

ZA 2012 ROK

AKTYWA

Stan na

PASYWA

Stan na

Stan na

poczatek
roku

Koniec

roku

Stan na

poczatek
roku

Koniec

roku

A. Aktywa trwale 0,00 0,00 A. Kapha! (fundusz)
wlasny

17.794,98 17.852,41

I. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapital (fundusz) podstawowy 17.789,04 17.794,98
1. Koszty zakonczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 n. Nalezne wptaty na kapital

podstawowy (wielkosi ujemna)
0,00 0,00

mJ-. WartoS6 firmy 0,00 0,00 HI. Udzialy (akcje) wlasne
(wielkosc ujemna)

0,00 0,00

3. Inne wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 IV. Kapital (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji

wyceny

0,00 0,00

H. Rzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00 VI. Pozostale kapitaly (fundusze)
rezerwowe

0,00 0,00

1. Srodki trwale 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubieglych 0,00 0,00
a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego) 0,00 0,00 VIII. zysk (strata) netto 5,94 57,43
b) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i
wodnej

0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu
roku obrotowego (wartosx ujemna)

c) urzadzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 B. Zobowiazania i rezerwy
na zobowiazania

9.522,48 11.422,60

d) srodki transportu 0,00 0,00 1. Rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00
e) irme srodki trwale 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytulu odroczonego

podatku dochodowego
0,00 0,00

2. Srodki trwale w budowie 0,00 0,00 2. Rezerwa na swiadczenia

emerytalne i podobne
0,00 0,00

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 0,00 0.00 - dlugoterminowe 0.00 0.00

111. Naleznosci dlugoterminowe 0,00 0.00 - krotkoterminowe 0,00 0,00
1. Odjednostek powiazanych 0,00 0,00 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00

2. Od pozostalych jednostek 0,00 0,00 - dlugoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje dlugoterminowe 0.00 0,00 - krotkoterminowe 0,00 0,00
.. Nieruchomosci 0,00 0,00 II. Zobowiazania dlugoterminowe 0,00 0,00

~2. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 0,00 0,00
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00
a) w jednostkach powiazanych 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00
- udzialy lub akcje 0,00 0,00

b) z tytulu emisji dluznych papier6w
wartoiciowych

0,00 0,00

- inne papiery wartoSciowe 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00
- udzielone pozyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 III. Zobowiazania krotkoterminowe 9.522,48 11.422,60
b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 0,00 56,38
- udzialy lub akcje 0,00 0,00 a) z tytulu dostaw i uslug o okresie

wymagalnosci:
0,00 56,38

- inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 - do 12 m-cy 0,00 56,38
- udzielone pozyczki 0,00 0,00 - powyzej 12 m-cy 0,00 0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00
4. Inne inwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek 13.086,12 11.764,85
V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00

1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku 0,00 0,00 b) z tytulu emisji papiertw dluznych 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 27.317,46 29.275,01 d) z tytulu dostaw i uslug o okresie
wymagalnosci:

1.950,02 335,19



I. Zapasy 0,00 0,00 - do 12 m-cy

1. Materialy 0,00 0,00 -powyzej 12 m-cy 0,00 0,00

2. Potprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 e) zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 f) zobowiazania wekslowe 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00 g) z tytulu podatkdw, eel,
ubezpieczeh i innych swiadczeii

11.136,10 11.429,66

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) z tytulu wynagrodzeh 0,00 0,00

II. Naleznosci krotkoterminowe 5.150,00 12.874,33 i) inne 0,00 0,00

1. Naleznosci od jednostek powiazanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne -3.563,64 -1.574,97

a) z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty 0,00 0,00 IV. Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 1.176,34

- do 12 m-cy 0,00 0,00 1. Wartosc ujemna firmy 0,00 0,00

- powyzej 12 m-cy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0,00 1.176,34

b)inne 0,00 0,00 - dlugoterminowe 0,00 0.00

2. Naleznosci od pozostalych jednostek 5.150,00 12.874,33 - krotkoterminowe 0,00 1.176,34

a) z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty 0,00 0,00

- do 12 m-cy 0,00 0,00

- powyzej 12 m-cy 0,00 0,00

b) z tytulu podatkow, dotacji, eel, ubezpieczeh
spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeii

0,00 0,00

c) inne 5.150,00 12.874,33

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00

III. Inwestycje kr6tkoterminowe 22.167,46 16.400,68

s "\. Krotkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiazanych 0,00 0,00

- udzialy lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartosciowe 0.00 0,00

- udzielone pozyczki 0,00 0,00

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00

- udzialy lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartosciowe 0,00 0,00

- udzielone pozyczki 0,00 0,00

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 22.167,46 16.400,68

- Srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 22.167,46 16.400,68

- inne srodki pieniezne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniezne 0.00 0,00

2. Inne inwestycje krotkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 27.317,46 29.275,01 PASYWA RAZEM 27.317,46 29.275,01

ZESTAWIENIE UMORZENIA ZA OKRES 01.01-31.12.2012

Lp. Nr konta i nazwa BO Obrot narasta jaco Saldo

Winien Ma Winien Ma Winien Ma

1. 072-1 Umorzenie pozostalych
srodkow trwalych

54.035,67 0,00 7.795,69 0,00 61.831,36

2. 072-3 Umorzenie wartosci

niematerialnych i prawnych
v, 3.328,77 0,00 0,00 0,00 3.328,77

I'
RAZEM: 57.364,44 0,00 7.795,69 0,00 65.160,13

Chorzele, dn. 25.03.2013 r.

Glowny ksiegowy Kierownik jednostki
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

(wariant porownawczy)
Lp.

ill.

IV.

V.

B.

II.

in.

IV.

V.

VI.

vn.

vm.

D.

II.

III.

IV.

E.

III.

III.

IV.

V.

H.

II.

III.

IV.

II.

K.

L.

M.

N.

Chora

Nazwa

Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedazy produktow

Zmiana stanu produkt6w (zwiekszenia —wartosc dodatnia, zmniejszenia -
wartosc ujemna)
Koszty wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiaiow

Dotacje do dziaialnosci podstawowej (w tym od organizatora)

Koszty dziaialnosci operacyjnej

Amortyzacja

Zuzycie materiaiow i energii

Uslugi obce
Podatki i oplaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia dla pracownik6w
Pozostale koszty rodzajowe
Wartosc sprzedanych towar6w i materiaiow

Zysk (strata) na sprzedazy (A-B)

Pozostale przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow

Dotacje
Pokrycie amortyzacji
Inne przychody operacyjne

^I^BSBHBH

Pozostale koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowfych aktywow

Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Zvsk (strata^ z dziaialnosci operacvinei (C+D-E)

Przychody finansowe

Dywidendy i udzialy w zyskach
Odsetki

Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartosci inwestycji
Inne

Koszty finansowe

Odsetki

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartosci inwestycji
Inne

Zysk (strata) z dziaialnosci gospodarczej (F+G-H)

Wyniki zdarzen nadzwyczajnych (J.I. - J.I1.)

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (I + J)

Podatek dochodowy

Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenie
straty)

Zysk (strata) netto (K-L-M)

2011 rok

405.444,00

18.490,00

0,00

0,00

0,00

386.954,00

416.701,04

0,00

46.058,56
99.799,10

0,00

208.399,40

43.680,15

18.763,83

0,00

-11.257,04

11.249,52

0,00

0,00

0,00

11.249.52

0,00

0,00

0.00

0,00

-7,52

?3,46

0,00

13.46

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,94

0,00

0,00

0,00

5,94

0,00

0,00

5,94

Zalacznik

do Uchwaly Nr 272/XXX/13
Rady Mipjskifj w Chorzelach

2012 Tbk 30 kwi etnia 2013 r,

478.233,00

15.790,00
0,00

0,00

0,00

462.443,00

488.780,55

0,00

52.629,45

133.978,01

0,00

230.719,10

51.782,97
19.671,02

0,00

-10.547,55

10.150,00

0,00

0,00

0,00

10.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-397,55

571,38

0,00

571.38

0,00

0,00

0,00

116,40

0,00

0,00
0,00

116,40

57,43

0,00

0,00

0,00

57,43

0,00

0,00

57,43

{townik jednostki)



Zalacznik
do Uchwaly Nr 272/XXX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
7 dnia 30 kwietnia 2013 r.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
Osrodek Upowszechniania
Kultury
Ul. Ogrodowa 7
06-330 Chorzele

Zestawienie zmian w

fundusz jednostki
Sporzadzone na dzien

31 grudnia 2012 r.

Adresat:

Burmistrz

Miasta i Gminy Chorzele

Numer identyfikacji podatkowej:
761-11-01-142

REGON:

551178435

Stanna

poczatek roku
Stan na koniec

roku

I. Fundusz na poczatek okresu (BO) 17.692,99 17.789,04

II. Zwiekszenia funduszu (z tytulu) 96,05 5,94

n. 1. Zysk bilansowy za ubiegly rok 96,05 5,94

n. 2. Zrealizowane wydatki budzetowe 0,00 0,00

H. 3. Dotacje i srodki na inwestycje, odpisy z wyniku
flnansowego na inwestycje

0,00 0,00

II. 4. Aktualizacja srodkow trwalych 0,00 0,00

II. 5. Nieodpiatnie otrzymane srodki trwale i inwestycje 0,00 0,00

II. 6. Aktywa przejete od zlikwidowanych
(polaczonych) jednostek

0,00 0,00

II. 7 Srodki obrotowe otrzymane w ramach centralnego
zaopatrzenia

0,00 0,00

II. 8 Pozostale odpisy z wyniku flnansowego za rok
biezacy

0,00 0,00

II. 9 Inne zwiekszenia 0,00 0,00

III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 0,00 0,00

HI. 1. Strata za rok ubiegly 0,00 0,00

HI. 2. Zrealizowane dochody budzetowe 0,00 0,00

HI. 3. Rozliczenie wyniku flnansowego za rok ubiegly 0,00 0,00

HI. 4. Dotacje i srodki na inwestycje 0,00 0,00

HI. 5. Pokrycie amortyzacji 0,00 0,00

HI. 6. Aktualizacja srodkow trwalych 0,00 0,00

m. 7. Wartosc sprzedanych i nieodpiatnie przekazanych
srodkow trwalych i inwestycji

0,00 0,00

HI. 8. Pasywa przejete od zlikwidowanych
(polaczonych) jednostek

0,00 0,00

HI. 9 Srodki obrotowe przekazane w ramach centralnego
zaopatrzenia

0,00 0,00

HI. 10 Inne zmniejszenia 0,00 0,00

IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.
I+II+ni)

17.789,04 17.794,98

V. Wynik finansowy netto za rok biezacy (+, -) 5,94 57,43



V. 1 zysk netto 5,94 57,43

V. 2 strata netto (-) 0,00 0,00

VI. Nadwyzka dochodow wiasnych jednostek
budzetowych, nadwyzka srodkow obrotowych
zakladow budzetowych, odpisy z wyniku
finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek
budzetowych

0,00 0,00

VTI. Fundusz (poz. IV+,-V-VI) 17.794,98 17.852,41

Chorzele, dn. 25.03.2013 r.

«^6}6#ny ksWowy) (Kierownik jednostki)

c:
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Osrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot dziaialnosci

Zatajcznik
do Uchwaly Nr 272/XXX/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Nazwa:Osrodek Upowszechniania Kultury
Adres: 06-330 Chorzele

ul. Ogrodowa 7
NIP 7611101142 Regon: 551178435

Osrodek Upowszechniania Kultury jest samorzadowa^ instytucja kultury dzialajaca

w oparciu o ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

dziaialnosci kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z pozn. zni.) oraz

statut nadany przez Rade Miejska^ w Chorzelach uchwala nr 179/XXVII/09 z dnia

30.04.2009 r. w sprawie nadania statutu dla Osrodka Upowszechniania Kultury w

Chorzelach, zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ

zalozycielski pod pozycja^ 1/2009.

Nadzor nad dziaialnosci^ Osrodka Upowszechniania Kultury sprawuje organizator -

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

2. Okres objety sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone za rok obrotowy rozpoczynajacy sie

01.01.2012 roku i konczacy si? 31.12.2012 roku .

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Podstawa sporzadzenia sprawozdania flnansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporzadzone zgodnie z ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994

roku o rachunkowosci z uwzgl^dnieniem zasad szczegolnych okreslonych w ustawie z

dnia 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaialnosci kulturalnej, a

takze zgodnie z polityk^ rachunkowosci wprowadzona zarz^dzeniami: nr 1/2012



z dn.03.01.2012 r. oraz 3/2012 z dn. 22.02.2012 r. przez Dyrektora Osrodka

Upowszechniania Kultury w Chorzelach.

5.Zalozenie kontynuacji dziaialnosci

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania

dziaialnosci w dajacej si? przewidziec przyszlosci, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Nie istniej^ rowniez okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania dziaialnosci.

6.0mowienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym
metod wyceny aktywow i pasywow, pomiaru wyniku flnansowego
oraz sposobu sporzadzenia sprawozdania flnansowego.

Stosowane zasady rachunkowosci

Rachunkowosc prowadzona jest na zasadach okreslonych w ustawie o rachunkowosci i

innych przepisach powszechnie obowiazujacych, z uwzglednieniem zasad szczegolnych,

okreslonych w ustawie z 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

dziaialnosci kulturalnej oraz w polityce rachunkowosci.

Zgodnie z ww. przepisami:

-rzeczowe skladniki majatku ujmuje w ksi?gach rachunkowych,

-amortyzuje i wycenia wedhig zasad okreslonych ustawa o rachunkowosci.

Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

dokonywana jest z uwzglednieniem stawek odpowiadaj^cych okresowi ich

ekonomicznej uzywalnosci, z wykorzystaniem stawek okreslonych w przepisach

podatkowych.

-zbiory biblioteczne niezaleznie od wartosci poczatkowej podlegaja odpisom

umorzeniowym w miesiacu wydania zbiorow do uzywania w koszty w pelnej

wysokosci.

Metody wyceny aktywow i pasywow

1) Wartosci niematerialne i prawne - ewidencjonowane s^ w cenach nabycia.

2) Srodki trwale zakupione wyceniane s^ w cenach nabycia, a wytworzone po koszcie ich

wytworzenia.

3) Zakup zbiorow bibliotecznych wycenia si? w cenie nabycia a ujawnione nadwyzki lub

otrzymane dary w wartosci rynkowej.



4) Srodki trwale w budowie wycenia si? w wysokosci ogohi kosztow pozostajacych w

bezposrednim zwiazku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

5) Odpisy umorzeniowe od poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci

niematerialnych i prawnych ustala si? metoda^ liniowa^ wedlug stawek okreslonych dla

celow podatkowych w rownych ratach miesi?cznych. Srodki trwale sa amortyzowane

na ogolnych zasadach. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci

do 3.500,00 zl amortyzuje si? jednorazowo w miesiacu przyj?cia do uzytkowania.

Wycena bilansowa uwzgl?dnia dokonane odpisy umorzeniowe.

6) Aktywa finansowe wyst?pujace w jednostce wycenia si? w cenie nabycia,

z uwzgl?dnieniem odpisow aktualizacyjnych z tytulu trwalej utraty ich wartosci.

7) Pozostale skladniki majatku wyceniane s^ wedlug zasad okreslonych

w art. 28 ust. 1 i art. 35 ustawy o rachunkowosci.

8) Naleznosci wyceniane sq w kwotach wymagajacych zaplaty. Na naleznosci zagrozone w

splacie utworzono odpisy aktualizujace w ci?zar pozostalych kosztow operacyjnych lub

kosztow finansowych. O kwot? odpisow pomniejszono wysokosc naleznosci do

wykazania w bilansie. Naleznosci (dlugo i krotkoterminowe), podlegaj^ aktualizacji w

przypadku powstania zagrozenia niesci^galnoscia przejawiaj^cego si?:

a) zgloszeniem pozwu do sadu,

b) zgloszeniem wierzytelnosci do sadu po otwarciu post?powania upadlosciowego,

c) zgloszeniem wierzytelnosci po ogloszeniu likwidacji,

d) kwestionowaniem wierzytelnosci przez dhiznikow (odmowa potwierdzenia salda),

c) przeterminowaniem splaty naleznosci przekraczajacym okres 6 miesi?cy, liczonych od

umownego lub odr?bnie uzgodnionego terminu splaty wierzytelnosci, w przypadku

istnienia zagrozenia splaty tych naleznosci.

W powyzszych przypadkach ustala si? odpis aktualizacyjny w wysokosci kwoty nie

posiadaj^cej realnego zabezpieczenia splaty tej wierzytelnosci.

9) Fundusze wlasne ujmuje si? w ksi?gach rachunkowych w wartosci nominalnej wedlug

ich rodzajow i zasad okreslonych przepisami prawa.

10)Zobowiazania wycenia si? na dzien bilansowy w kwocie wymagajacej zaplaty. Do

zobowiazah krotkoterminowych zaliczono wszystkie zobowiazania z tytulu dostaw

i uslug oraz te, ktorych termin zaplaty uplywa w ci^gu 12 miesi?cy od dnia

bilansowego,

12)Ewidencja kosztow dziaialnosci prowadzona jest w ukladzie rodzajowym, a rachunek

zyskow i strat prezentowany jest w wariancie porownawczym. Przychody ze sprzedazy



obejmuj^ niewatpliwe nalezne lub uzyskane kwoty ze sprzedazy towarow i uslug. Na

wynik finansowy wplywaja ponadto:

-pozostale przychody i koszty operacyjne posrednio, zwiazane z dzialalnoscia

podstawowy operacyjne, ktore dotycza glownie utworzenia i rozwiazania odpisow

aktualizujacych na naleznosci, odszkodowah, umorzenia naleznosci,

-przychody finansowe i koszty finansowe glownie z tytulu odsetek za zwlok? oraz

oprocentowania od srodkow pieni?znych zgromadzonych na rachunku bankowym.

7. Dodatkowe informacje i objasnienia

Czesc 1

1) W ciagu roku obrotowego nastapily zmiany wartosci pozostalych srodkow trwalych.

Wartosc pozostalych srodkow trwalych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

61.83136 zl

1) OUK nie ma dlugoterminowych aktywow (inwestycji) finansowych.

2) OUK nie amortyzuje srodkow trwalych uzywanych na podstawie umowy najmu,

dzierzawy lub leasingu.

3) OUK nie ma zobowiazan wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu

terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnosci budynkow i budowli.

4) Fundusz jednostki wynosi 17.794,98 zl

5) OUK nie utworzyl rezerw.

6) OUK nie dokonalo odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci.

7) OUK posiada naleznosci krotkoterminowe w wysokosci 12.874,33 zl:

- naleznosci z tytulu udzielonych pozyczek z Zakladowego Funduszu Swiadczeh

Socjalnych - 11.650,00 zl, z tyt. wynagrodzen - 47,99 zl oraz z tyt. rozrachunkow z

dostawcami i odbiorcami - 1.176,34 zl.

8) OUK posiada zobowiazania krotkoterminowe w kwocie 11.821,23 zl,

w tym: zobowiazania wobec dostawcow 391,57 zl, zobowiazania wobec Urz?du

Skarbowego z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych

- 1.668,00 zl, zobowiazania wobec Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych

z tytulu obligatory] nych ubezpieczeh spolecznych - 9.761,66 zl.

9) OUK nie ma naleznosci dlugoterminowych.

10) OUK nie ma zobowiazan dlugoterminowych.

11) OUK posiada rozliczenia mi?dzyokresowe krotkoterminowe w kwocie 1.176,34 zl.



Czesc 2

1. W roku obrotowym nie dokonano odpisow aktualizujacych srodki trwale.

2. Nie przewiduje si? zaniechania w roku nast?pnym dziaialnosci.

3. Jednostka nie wytworzyla produktow i uslug na wlasne potrzeby.

4. W jednostce nie poniesiono kosztow wytworzenia srodkow trwalych w budowie

(srodkow trwalych na wlasne potrzeby).

5. Zyskow i strat nadzwyczajnych nie bylo.

6. Podatek dochodowy od wydatkow na cele nie statutowe nie wystapil.

Cz?sc 3

Jednostka nie jest zobowiazana do sporzadzenia sprawozdania z przeplywu srodkow

pieni?znych.

Czesc 4

1) OUK zatrudnia 11 pracownikow.

2) Pracownikom udzielono pozyczek z Zakladowego Funduszu Swiadczeh Socjalnych.

Czesc 5

1) W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowosci, ktore

wywieraje istotny wplyw na sytuacj? majatkow^, finansowq. i wynik finansowy

jednostki. OUK ujal w ksi?gach komplet zdarzeh, ktore moglyby rzutowac na przyszla

sytuacj? majatkowa_ i finansowy. Przyj?te przez jednostk? zasady rachunkowosci

stosowane byly w sposob ci^gly i s^ one zgodne z zasadami rachunkowosci

stosowanymi w poprzednim roku.

Czesc 6

1) OUK nie podjaj wspolnych przedsi?wzi?c z innymi podmiotami.

2) Nie wyst?puj a jednostki powiazane ze OUK.

3) Nie wyst?puja wspolnie kontrolowane rzeczowe skladniki aktywow trwalych oraz

wartosci niematerialnych i prawnych.



Czesc 7

Nie wystapily polaczenia z innymi podmiotami.

Czesc 8

Nie wystapily zdarzenia mogace miec wplyw na kontynuowanie dziaialnosci przez OUK.

Czesc 9

Wszelkie informacje majace istotny wplyw na ocen? sytuacji majatkowej, finansowej i wynik

finansowy jednostki zostaly przedstawione.

Chorzele, dn.25.03.2013 r

vna RzeszXfi

p ksifgowego)



Kaiarzyna BrzezicKa Dyrektor {^J
VVydzialu Rnar£dJvo fj '̂-^fJIS0

fifi-oou (-'nu,,L „ '> r-r, fie

I

c

Jrzad Miasta i Gminy w Chorzelach
ji Komosinskiego 1
36-330 Chorzele

0100945
Data przyjecia:2013-03-27 11:53:53
lumer:PP.6112.2013
PrzyjatEwa Gacioch-JagaczeusKa
Referat Organizacyjny - ORG
Zaiacznil<6w:0

Zalacznik

do Uchwaty Nr 272/XXX/13

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy
Chorzele

•&-'
o^°

BILANS

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W Chorzelach

ZA ROK 2 012

AKTYWA

Stan na

PASYWA

Stan na

Poczatek

roku

Koniec

roku

Poczatek

roku

Koniec

roku

A. Aktywa trwale 65.270,51 40.163,07 A. Kapital (fundusz)
wlasny

45.879,13 20.791,57

I. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapital (fundusz) podstawowy 49.450,70 25.999,02
1. Koszty zakonczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 II. Nalezne wplaty na kapital

podstawowy (wielkosc ujemna)
0,00 0,00

2. Wartosc finny 0,00 0,00 III. Udzialy (akcje) wlasne
(wielkosc ujemna)

0,00 0,00

3. Inne wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 IV. Kapital (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

^
4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji

wyceny
0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwale 65.270,51 40.163,07 VI. Pozostale kapitaty (fundusze)
rezerwowe

0,00 0,00

1. Srodki trwale 65.270.51 40.163,07 VII. Zysk (strata) z lat ubiegfych 0,00 0,00
a) grunty (w tym prawo uzvtkowania wieczystego) VIII. zysk (strata) netto -3.571,57 -5.207,45
b) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i
wodnej

65.270,51 15.904,40 IX. Odpisy z zysku netto w ci^gu
roku obrotowego (wartosc ujemna)

0,00 0,00

c) urzadzenia techniczne i maszyny 0,00 19.307,92 B. Zobowiazania i rezerwy
na zobowiazania

21.413,96 30.501,24

d) srodki transportii 0,00 0.00 I. Rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00
e) inne srodki trwale 0,00 4.950,75 1. Rezerwa z tytulu odroczonego

podatku dochodowego
0,00 0,00

2. Srodki trwale w budowie 0.00 0,00 2. Rezerwa na swiadczenia

emerytalne i podobne
0.00 0.00

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie 0,00 0,00 - dlugoterminowe 0,00 0,00
III. Naleznosci dlugoterminowe 0,00 0.00 - krotkoterminowe 0,00 0,00
1. Od jednostek powiazanych 0,00 0.00 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00

2 Od pozostalych jednostek 0.00 0.00 - dlugoterminowe 0.00 0.00

IV. Inwestycje dtugoterminowe 0,00 0,00 - krotkoterminowe 0.00 0,00
1. Nieruchomosci 0.00 0,00 II. Zobowiazania dlugoterminowe 0.00 0,00

2. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 0,00 0,00
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe 0.00 0,00 2. wobec pozostalych jednostek 0,00 0,00
a) w jednostkach powiazanych 0,00 0.00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00

• - udzialy lub akcje
0,00 0,00 b) z tytulu emisji dluznych papier6w

wartosciowych
0,00 0,00

- inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00
- udzielone pozyczki 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 III. Zobowiazania krotkoterminowe 21.413,96 30.501,24
b) w pozostalych jednostkach 0,00 1. Wobec jednostek powiazanych 0,00 65,77
- udzialy lub akcje 0,00 0,00 a) z tytulu dostaw i uslug o okresie

wymagalnosci:
0,00 65,77

- inne papiery wartosciowe 0,00 0,00 - do 12 m-cy 0,00 65,77
- udzielone pozyczki 0,00 0,00 - powyzej 12 m-cy 0,00 0,00
- inne dlugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b)inne 0,00 0,00
4. Inne inwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek 1.620,00 10.692,15
V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 a) kredyty i pozyczki 0,00 0,00

1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku 0,00 0,00 b) z tytulu emisji papier6w dluznych 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 c) inne zobowiazania finansowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 2.022,58 11.129,74 d) z tytulu dostaw i uslug o okresie
wymagalnosci:

350,00 301,45

I. Zapasy 0,00 0,00 - do 12 m-cy 350,00 301,45
1. Materialy 0,00 0,00 - powyzej 12 m-cy 0,00 0,00
2. Potprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 e) zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 f) zobowiazania wekslowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00 g) z tytulu podatkow, eel, 1.270,00 10.390,70



V. 1 zysk netto 0,00 0,00

V. 2 strata netto (-) -3.571,57 -5.207,45

VI. Nadwyzka dochodow wiasnych jednostek
budzetowych, nadwyzka srodkow obrotowych
zakladow budzetowych, odpisy z wyniku
flnansowego gospodarstw pomocniczych jednostek
budzetowych

0,00 0,00

VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI) 45.879,13 20.791,57

Chorzele, dn. 25.03.2013 r.
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

(wariant porownawczy)
Nazwa

Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedazy produktow

Zmiana stanu produktow (zwiekszenia - wartosc dodatnia, zmniejszenia
- wartoscujemna)
Koszty wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiaiow

Dotacje do dziaialnosci podstawowej (w tym od organizatora)

Koszty dziaialnosci operacyjnej

L Amortyzacja
II. Zuzycie materiaiow i energii

III.

IV.

Ustugi obce
Podatki i optaty

V. Wynagrodzenia
VI.

VII.

Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia dla pracownikow
Pozostale koszty rodzajowe

VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materiaiow

Zysk (strata) na sprzedazy (A-B)

D. Pozostale przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow
Dotacje

in.

IV.

Pokrycie amortyzacji
Inne przychody operacyjne

E. Pozostale koszty operacyjne

tl,

Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych
Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z dziaialnosci operacyjnei (C+D-E)

Przychody finansowe

II.

Dywidendy i udzialy w zyskach
Odsetki

III.

IV.

V.

Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartosci inwestycji
Inne

H. Koszty finansowe

Odsetki

III.

IV.

Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartosci inwestycji
Inne

Zysk (strata) z dziaialnosci gospodarczej (F+G-H)

J. Wyniki zdarzen nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

II.

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

K. | Zysk (strata) brutto (I + J)

M.

Podatek dochodowy

Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenie
straty)

N. | Zysk (strata) netto (K-L-M)

ChorzelA, dnia 25.03.2013 r.
slY KSSS~C§pWY

(GfoWny k\iegowj)

2011 rok

Zalacznik

do Uchwaly Nr 272/XXX/13

20lS|VrtJfeiskieiw Chorzelach
aBBBatnia2013r

301.724,32 335.819,90

2.733,50 2.164,90
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

298.990,82 333.655,00

306.838,90 416.179,02

3.602,69 74.152,56

41.907,97 51.582,86

13.571,91 14.361,18

0,00 0,00
193.626,63 207.615,12
41.933,66 50.365,03

12.196,04 18.102,27

0,00 0,00

-5.114,58 -80.359,12

1.500,00 74.241,61

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

1.500,00 74.241,61

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

•3.614=58 -6.117,51

43,01 910,06

0,00 0,00
17,01 910,06

0,00 0,00

0,00 0,00

26,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

-3.571,57 -5.207,45

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

-3.571,57 -5.207,45

0,00 0,00

0,00 0,00

-3.571,57 -5.207,45



Zalacznik
do Uchwaly Nr 272/XXX/13
Rady Miejskiejw Chorzelach

etnia 2013 r.Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna

UL Ogrodowa 7
06-330 Chorzele

Zestawienie zmian w

fundusz jednostki
Sporzadzone na dzien

31 grudnia 2012 r.

~. — zdnia30kwit
Adresat:

Burmistrz

Miasta i Gminy Chorzele

Numer identyfikacji podatkowej:
7611532221

REGON:

141839288

Stan na koniec

roku

poprzedniego

Stan na dzieh

31.12.2012 r.

I. Fundusz na poczatek okresu (BO) 49.441,83 49.450,70

II. Zwiekszenia funduszu (z tytulu) 8,87 27.232,20

II. 1. Zysk bilansowy za ubiegly rok 8,87 0,00

U. 2. Zrealizowane wydatki budzetowe 0,00 0,00

n. 3. Dotacje i srodki na inwestycje, odpisy z wyniku
finansowego na inwestycje

0,00 0,00

U. 4. Aktualizacja srodkow trwalych 0,00 0,00

n. 5. Nieodpiatnie otrzymane srodki trwale i inwestycje 0,00 27.232,20

II. 6. Aktywa przejete od zlikwidowanych
(polaczonych) jednostek

0,00 0,00

H. 7 Srodki obrotowe otrzymane w ramach centralnego
zaopatrzenia

0,00 0,00

n. 8 Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok
biezacy

0,00 0,00

n. 9 Inne zwiekszenia 0,00 0,00

III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 0,00 50.683,88

HI. 1. Strata za rok ubiegly 0,00 3.571,57

III. 2. Zrealizowane dochody budzetowe 0,00 0,00

III. 3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegly 0,00 0,00

in. 4. Dotacje i srodki na inwestycje 0,00 0,00

in. 5. Pokrycie amortyzacji 0,00 0,00

in. 6. Aktualizacja srodkow trwalych 0,00 0,00

IE. 7. Wartosc sprzedanych i nieodpiatnie przekazanych
srodkow trwalych i inwestycji

0,00 47.112,31

HI. 8. Pasywa przejete od zlikwidowanych
(polaczonych) jednostek

0,00 0,00

IU. 9 Srodki obrotowe przekazane w ramach centralnego
zaopatrzenia

0,00 0,00

HI. 10 Inne zmniejszenia 0,00 0,00

IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.
I+H+III)

49.450,70 25.999,02

V. Wynik finansowy netto za rok biezacy (+, -) -3.571,57 -5.207,45



ubezpieczeii i innych Swiadczen

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 h) z tytulu wynagrodzeii 0,00 0,00

II. Naleznosci krotkoterminowe 0,00 0,00 i) inne 0,00 0,00

1. Naleznosci od jednostek powiazanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 19.793,96 19.743,32

a) z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty 0,00 0,00 IV. Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00

-do 12 m-cy 0,00 0,00 1. Wartosc ujemna firmy 0,00 0,00

- powyzej 12 m-cy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 - dlugoterminowe 0,00 0,00

2. Naleznosci od pozostalych jednostek 0,00 0.00 - krotkoterminowe 0,00 0,00

a) z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty 0,00 0,00

- do 12 m-cy 0,00 0,00

-powyzej 12 m-cy 0,00 0,00

b) z tytulu podatkow, dotacji, eel, ubezpieczeii
spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeii

0,00 0,00

c) inne 0,00 0,00

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krotkoterminowe 2.022,58 11.129,74

1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe 2.022,58 11.129,74

a) w jednostkach powiazanych 0,00 0,00

- udzialy lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartosciowe 0,00 0,00

- udzielone pozyczki 0,00 0,00

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostalych jednostkach 0,00 0,00

- udzialy lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartosciowe 0,00 0,00

- udzielone pozyczki 0,00 0,00

- inne krotkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 2.022,58 11.129,74

- srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 2.022,58 11.129,74

- inne srodki pieniezne - 0,00 0,00

- inne aktywa pieniezne 0,00 0.00

2. Inne inwestycje krotkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 67.293,09 51.292,81 PASYWA RAZEM 67.293,09 51.292,81

ZESTAWIENIE UMORZENIA ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2011 R.

Lp. Nr konta i nazwa BO Obrdt narastajaco Saldo

Winien Ma Winien Ma Winien Ma

1. 072-1 Umorzenie pozostalych
srodkow trwalych

76.539,01 1.833,34 78.610,31 0,00 153.315,98

2. 072-2 Umorzenie zbiorow

bibliotecznych
141.968,25 82,08 18.161,87 0,00 160.048,04

3. 072-3 Umorzenie wartosci

niematerialnych i prawnych
>,; 7.814,94 0,00 10.847,87 0,00 18.662,81

4. 071-1 Umorzenie budynkow 78.837,50 54.584,19 2.253,80 0,00 26.507,11

5. 071-2 Umorzenia maszyn i
urzadzefi

5.400,00 0,00 2.973,53 0,00 8.373,53

RAZEM: 310.559,70 56.499,61 112.847,38 0,00 366.907,47

Chorzele, dn. 25.03.2013 r.

SHfiQ.

*&9**** Kierownik jednostki



Zalacznik

do Uchwaly Nr272/XXX/13
Rady Miejskiejw Chorzelach
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Miejsko-Gminnej BibliotekiPublicznej w Chorzelach

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot dziaialnosci

Nazwa:Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Adres: 06-330 Chorzele

ul. Ogrodowa 7
NIP 7611532221 Regon: 141839288

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest samorzadowa instytucjq kultury dzialajaca
w oparciu o ustawe z dnia 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

dziaialnosci kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z pozn. zm.) oraz

statut nadany przez Rade Miejska w Chorzelach uchwala nr 178/XXVII/09 z dnia

30.04.2009 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w

Chorzelach, zarejestrowana jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ
zalozycielski pod pozycja^ 2/2009.

Nadzor nad dzialalnosci<| Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej sprawuje organizator
- Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

Przedmiotem dziaialnosci jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i

ochrona materiaiow bibliotecznych, a takze obsluga mieszkahcow gminy w zakresie

udost<?pniania zbiorow bibliotecznych oraz prowadzenia dziaialnosci informacyjnej,
zwlaszcza informowanie o zbiorach wiasnych, innych bibliotek tym zakresie.

2. Okres obj§ty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone za rok obrotowy rozpoczynajacy sie

01.01.2012 roku i kohczacy sie 31.12.2012 roku .

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.



4.Podstawa sporzadzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporzadzone zgodnie z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994

roku o rachunkowosci z uwzglednieniem zasad szczegolnych okreslonych w ustawie

z dnia 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaialnosci kulturalnej,

a takze zgodnie z polityka rachunkowosci wprowadzona zarzadzeniem nr 1/2012

z dn. 03.01.2012 r oraz nr 5/2012 z dn. 22.02.2012 przez Dyrektora Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Chorzelach

5. Zalozenie kontynuacji dziaialnosci

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania

dziaialnosci w dajacej si? przewidziec przyszlosci, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Nie istnieja rowniez okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowaniadziaialnosci.

6.0mowienie przyjftych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym
metod wyceny aktywow i pasywow, pomiaru wyniku finansowego
oraz sposobu sporzadzenia sprawozdania finansowego.

Stosowane zasady rachunkowosci

Rachunkowosc prowadzona jest na zasadach okreslonych w ustawie o rachunkowosci i

innych przepisach powszechnie obowiazujacych, z uwzglednieniem zasad szczegolnych,

okreslonych w ustawie z 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

dziaialnosci kulturalnej oraz w polityce rachunkowosci.

Zgodnie z ww. przepisami:

-rzeczowe skladniki majatku ujmuje w ksiegach rachunkowych,

-amortyzuje i wycenia wedlug zasad okreslonych ustawy o rachunkowosci.

Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

dokonywana jest z uwzglednieniem stawek odpowiadajacych okresowi ich

ekonomicznej uzywalnosci, z wykorzystaniem stawek okreslonych w przepisach

podatkowych.

-zbiory biblioteczne niezaleznie od wartosci poczatkowej podlegaja odpisom

umorzeniowym w miesiacu wydania zbiorow do uzywania w koszty w pelnej

wysokosci.



Metody wyceny aktywow i pasywow

1) Wartosci niematerialne i prawne - ewidencjonowane sa wcenach nabycia.

2) Srodki trwale zakupione wyceniane sa w cenach nabycia, a wytworzone po koszcie ich
wytworzenia.

3) Zakup zbiorow bibliotecznych wycenia si? w cenie nabycia a ujawnione nadwyzki lub
otrzymane dary w wartosci rynkowej.

4) Srodki trwale w budowie wycenia si? w wysokosci ogohi kosztow pozostajacych w
bezposrednim zwiazku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

5) Odpisy umorzeniowe od poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci

niematerialnych i prawnych ustala si? metoda liniowa wedlug stawek okreslonych dla
celow podatkowych jednorazowo na koniec roku.. Srodki trwale sa amortyzowane na
ogolnych zasadach. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci do

3.500,00 zl amortyzuje si? jednorazowo w miesiacu przyj?cia do uzytkowania.
Wycena bilansowa uwzgl?dnia dokonane odpisy umorzeniowe.

6) Aktywa finansowe wyst?pujace w jednostce wycenia si? w cenie nabycia,
z uwzglednieniem odpisow aktualizacyjnych z tytulu trwalej utraty ich wartosci.

7) Pozostale skladniki majatku wyceniane sa wedlug zasad okreslonych
w art. 28 ust. 1 i art. 35 ustawy o rachunkowosci.

8) Naleznosci wyceniane sa wkwotach wymagajacych zaplaty. Na naleznosci zagrozone w
splacie utworzono odpisy aktualizujace wci?zar pozostalych kosztow operacyjnych lub
kosztow finansowych. O kwot? odpisow pomniejszono wysokosc naleznosci do

wykazania wbilansie. Naleznosci (dlugo i krotkoterminowe), podlegaja aktualizacji w
przypadku powstania zagrozenia niesciagalnoscia przejawiajacego si?:

a) zgloszeniem pozwu do sadu,

b) zgloszeniem wierzytelnosci do sadu po otwarciu post?powania upadlosciowego,
c) zgloszeniem wierzytelnosci po ogloszeniu likwidacji,

d) kwestionowaniem wierzytelnosci przez dhiznikow (odmowa potwierdzenia salda),
c) przeterminowaniem splaty naleznosci przekraczajacym okres 6 miesi?cy, liczonych od

umownego lub odr?bnie uzgodnionego terminu splaty wierzytelnosci, w przypadku
istnienia zagrozenia splaty tych naleznosci.

Wpowyzszych przypadkach ustala si? odpis aktualizacyjny w wysokosci kwoty nie
posiadaj^cej realnego zabezpieczenia splaty tej wierzytelnosci.



9) Fundusze wlasne ujmuje si? w ksi?gach rachunkowych w wartosci nominalnej wedlug

ich rodzajow i zasad okreslonych przepisami prawa.

10)Zobowiazania wycenia si? na dzien bilansowy w kwocie wymagajacej zaplaty. Do

zobowiazan krotkoterminowych zaliczono wszystkie zobowiazania z tytulu dostaw

i uslug oraz te, ktorych termin zaplaty uplywa w ci^gu 12 miesi?cy od dnia

bilansowego,

12)Ewidencja kosztow dziaialnosci prowadzona jest w ukladzie rodzajowym, a rachunek

zyskow i strat prezentowany jest w wariancie porownawczym. Przychody ze sprzedazy

obejmuJ4 niewatpliwe nalezne lub uzyskane kwoty ze sprzedazy towarow i uslug. Na

wynik finansowy wplywajq ponadto:

-pozostale przychody i koszty operacyjne posrednio, zwiazane z dzialalnoscia

podstawowa operacyjnq, ktore dotyczq glownie utworzenia i rozwiazania odpisow

aktualizujacych na naleznosci, odszkodowah, umorzenia naleznosci,

-przychody finansowe i koszty finansowe glownie z tytulu odsetek za zwlok? oraz

oprocentowania od srodkow pieni?znych zgromadzonych na rachunku bankowym.

7. Dodatkowe informacje i objasnienia

Czesc 1

1) W ciagu roku obrotowego nastapily zmiany wartosci pozostalych srodkow trwalych.

Wartosc pozostalych srodkow trwalych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

153.315,98 zl.

1) MGBP nie ma dlugoterminowych aktywow (inwestycji) finansowych.

2) MGBP nie amortyzuje srodkow trwalych uzywanych na podstawie umowy najmu,

dzierzawy lub leasingu.

3) MGBP nie ma zobowiazan wobec budzetu panstwa lub jednostek samorzadu

terytorialnego z tytulu uzyskania prawa wlasnosci budynkow i budowli.

4) Fundusz jednostki wynosi 25.999,02 zl.

5) MGBP nie utworzyl rezerw.

6) MGBP nie dokonalo odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci.

7) MGBP posiada zobowiazania krotkoterminowe w kwocie 10.757,92 zl

w tym: zobowiazania wobec dostawcow 367,22 zl, zobowiazania wobec Urz?du

Skarbowego z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych



- 1.366,00 zl, zobowiazania wobec Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych z tytulu

skladek na ubezpieczenia spoleczne - 9.024,70 zl.

8) MGBP nie ma naleznosci dlugoterminowych.

9) MGBP nie ma zobowiazan dlugoterminowych.

Cz?sc 2

1. Wroku obrotowym nie dokonano odpisow aktualizujacych srodki trwale.

2. Nie przewiduje si? zaniechania wroku nast?pnym dziaialnosci.

3. Jednostka nie wytworzyla produktow i uslug nawlasne potrzeby.

4. W jednostce nie poniesiono kosztow wytworzenia srodkow trwalych w budowie

(srodkow trwalych na wlasne potrzeby).

5. Zyskow i strat nadzwyczajnych nie bylo.

6. Podatek dochodowy od wydatkow na cele nie statutowe nie wystapil.

Czesc 3

Jednostka nie jest zobowiazana do sporzadzenia sprawozdania z przeplywu srodkow

pieni?znych.

Czesc 4

1) MGBP zatrudnia 10 pracownikow.

Czesc 5

1) W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowosci, ktore

wywieraj^ istotny wplyw na sytuacj? majatkowa, finansowy i wynik finansowy

jednostki. MGBP ujal w ksi?gach komplet zdarzen, ktore mogryby rzutowac na

przyszla sytuacj? majatkowa i finansowa. Przyj?te przez jednostk? zasady

rachunkowosci stosowane byly w sposob ci^gly i sa one zgodne z zasadami

rachunkowosci stosowanymi w poprzednim roku.

Czesc 6

1) MGBPnie podjalwspolnych przedsi?wzi?c z innymi podmiotami.

2) Nie wyst?puja jednostki powiazane ze MGBP.
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