.'

.
Wójt Gminy
Wilczyce
27-612 Wilczyce
woj. ,fwięlO,'wzyskie

Z.ll"",ti'lcnic ni' J~/21121
W".illl (;min~' \\'ilt'l~Tl'
z ,Inia 14.U6.2021 r.

w sprawie zatwierdzania roanl'gu sprawozdania linansowe!-:o sanHlrLlldowe,j instytucji
kultury - Gminłll'.i Hihliokki I'uhliczlll',i w Wilczyca dl za 2020 rok

Na podstawie art. 30 usl.l USI,I\I)' z dnia X l11arca I()()() r. () sal110rządzic gl11innym (tj.
OZ.U. z 2020 r. poz 713 z 11(\;,11.1:111
),al t. 53 usI.l LIslawy z dnia 29 września 1<)<)4r. o
rachunkowości
(t.j. O/..lJ I: 20:'1 r.. 11'0,:,217 I P"'/l1.I:111.1 oraz art.:'9 ust.) ustawy z dnia 25
października 1<)9\ r. o organizowaniu
i prmvadl:l'lliu dzialalności kulturalnl'j (t.j. OZ.U. z 2020
r.poz.194 z późno zm.).

W'l,it Gll1in~' Wilcz)'l'e
zarz:,dza, co n"st~(luje:
~

,

\. 7.atwil'rdzam rocl:nl' sprawozdani,'
fill,Il"'''\l' salllor",ądowl'j illslytucji kuitury-(illlilllll'j
Biblioteki Publicznej w' Wilczycach "a 1020 rllk. slallowi,!l'c zahlCZllik do ninil:iszcgo
zarządzenia.
2. Sprawozdanie

składa się z:

I) bilans
2) rachunku zysku i strat
3) informacji dodatkowej

Wykonanie

zarządzenia

Zarządzenie

wchod'l.i

zleca si, Ski, bnikowi Gmin)' \\'ilczycl'.

\V

życic /. dnie"m Ih,jj<;cia.

"
1'11bliczna
c:,,,; ..• ' ~lIh)."":-'''''
GrlllnmfB16\lOie~e~liczna w
Wilczycac~ WlI%xqę,i~l\lhysk\e
j

27:a~Wilc:t9'cEi"

REGON: 292649808
.

,

(dane jednostki)

BILANS

ng?9.~!l

sporządzony na dzień: ,.,

,..
jednostka

Stan n:l dzień końaacv
rok bieiąty
rok poprzedni
2020
2019

ł

AKTYWA
A
I
((

I

Akt)'wa trwale

0.001

0.00

\Vartooici niematerialne
i DraVtnC
RLeczowe aktywa trwale. w
t,m:

PASYWA
A

Kapital (ruoduS2) wlaso)'

I

KapIrai (fuodusz) pod,tawowy

II

Kapitał (fundusz) zapasow)',
w tym:

- środki trwałe w budowie
łłI

Należności

długoterminowe

IV

Inwestycje
w tym:

długoterminowe.

III

- nieruchomości
- długoterminowe
finansowe

aktywa

y

Długoterminowe
rozliczenia
międzyokrl"So,,"'e

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy

((

Należności
w tym:

a)

IV

I

296.761

Pozo.tale kapitał)' (fundusze)
rezerwowe

V

Z)'sk (.ITata) z lat ubiegł)'eb

VI

Zysk (stra'a)

54.05

B
I

krótkoterminowe,

9.40
9,40

- do ł 2 miesięcy

9,40

II

krótkoterminowe,

287.36

krótkoterminowe aktywa
finansowe, w tym:
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
Kr6tkoterminol\oe rozliczenia
mlędzyokresowe

e

Nalane wplaty na kapital
'funduszl uodstawow>'

D

Udziały (akcje) wla.ne

54.05

287.36

4244,53

-4101.19

250.99

4252.81

250.99

4252.81

l zysku netto w ciągu
roku obrotowego
(wlelkoś< ujemna)

Zobowbłzani21 i rezerwy 93
zobowiazani:.ł
Rezerwy 83 zobo",ią13ni2~
w tym:
- rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
Zobowiązania długoterminowe.,
w tym:

I

Zobowiązania
krótkoterminowe,

w tym:

al

z t}'1Ułukredytów i pożyczek

bl

z tytułu dostaw i usług, w tym:

18.85

4 117,42

- do ł 2 miesięcy

18.85

4117,42

54.05

I

c)
IV

t

296.76

A I B I C I D)

KS~OWA
mgr

Detto

- poW)'Żej 12 miesięc)'

AKTYW A razem
DOL

.97,57

- z tytułu kredytów i pożyczek
III

w tym:

C!um~

-4 198.76

-4198.76

Odpi,y

z tytułu dostaw i usług, w tym:

Inwestycje

45.771

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

IV

VII

- powyżej 12 miesięcy
III

... g~.

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

- środki trwałe

a)

obliczeniowa:

St:m na dzit"ri lmńc~łcv
rok bieżący
rok poprzedni
2020
2019

o '.'
Ma gon~

\

Kolan

54.05

fundusze specjalne
Rozliczenia

232.14

135.39

296.76

54.05

międzyokresowe

PASYWA razem
huma

D02.

A I B)

:fro.n.u.1tj'IUlh,.

it\':zna

Gminna"SitW<iIel<a1>6i:illczna ~I
WiJ~w~IClvi:4\1flll.\(rzys

sporządzony

Wilczyce

27-612

~!=.GQl':I; 2fl2Q49ąOll

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

e

.

.\

I
n
nI
IV
V
H
I
n
III
N

I

(j1,Q1 ..ZQ2(jąo.31 ..1.2,2029

.

(warlanI porównawczy)

(dane jednostki)

Wiersz

za okres

jednostka

obliczeniowa:

.. gr ...

D••ne La

W)" zezególoienie

i lrównane l nimi. w h:m:
I Pr"lHhod" netto le sonedah
- od iednostek DOwiązanych
Przychody netto ze sorzedążv oroduktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmnieiszenie - wartość uiemna)
Koszt wYtworzenia produktów na własne notrzebv iednostki
Przychody ncno ze snrzedażv towarów i materiałów
Ootade na finansowanie działalności oodstawowei
Kosztv działalności operacvjnei
Amortvzącia
Zużycie materiałów i encT2:ii
Usłus!i obce
Podatki i oDłaty. w tym:
- nodatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.
- emervtalne
Pozostałe koszty rodzai owe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

I

rok bie-i~cy
2020
245909.111

rok popnedni
2019
263657.85

263657.85

245909.11
253611,48

267772.06
35555.71
71 378.31

55442.98
24906.11

140571.54
28322.61

129706.91
25292.72

4368.24

5838,41

Z",k (slralal z. ,nrz.dalv
(A - H)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowvch aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacia wartości aktywów niefinansowvch
Inne Drzychodv oDeracyine
Pozostale kosm ooer:acvine
Strata z tvtułu rozchodu niefinansowvch aktwiów trv.!ałvch
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowvch
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z dzialalności oDeracvine; (e + D E)

-7702.37

-4114.21

-7702.37

-4114.21
13.02

8.42

13.02

K

Pmehodv
finansowe
Dywidendy i udzialv w zyskach. w tvm:
aj od iednostek DOwiązanvch. w tym:
- w których iednostka DOsiada zaanpażowanie w kanitale
b) od iednostek oozostałvch. w tym:
- w których iednostka DOsiada zaanp'ażowanie w kanitale
Odsetki. w tym:
- od iednostek Dowiązanych
Zysk z Mułu rozchodu aktywów finansowych. w lvm:
- w iednostkach DOwiązanych
Aktualizacia wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki. w tym:
- dla iednostek DOwiązanych
Strata z tvtułu rozchodu aktYwów finansowych, w tvrn:
- w jednostkach DOwiązanych
Aktualizacja wartości aktYWów finansowych
Inne
Zuk (,tratal brutto (F + G - ID
Podatek dochodowy
Pozostale obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiemenia
stratv\

11 946.90

L

ZySk {stralal netto {I- J - Kl

V
VI
vn
VIII

C
D
I
II
1II
IV
E
l
II
III
F
G
I

n
III
IV
V
H
I
n
1II
IV
I

J

KS~~t?~A
mgr' M,t~O!aC1

w tvm:

11 938,48

4244.53

-4101.19

4244.53

-4101.19

K~NIK
Gminnej
Bib/' ki Publicznej
Lidia

kawska

".

I

. '~na H10\1OIc\<.aPubliczna
,,' Wilczycach
.. r' woi.św\ęto~rzys~\e

Informacja

dodatkowa

do sprawozdania

finansowego

Gminne.i Biblioteki

Puhliczuej w Will'z)Tach za 2020 rok.

I.Nazwa,

siedziba

Gminna

Biblioteka

Wilczyce

Publiczna

p,)dstil\V\my przedmiot

.iedllostki

w v,'ilcz.\l":lch

033. REGON: 2926~')g(lg

Podstawowym

przedmiotcm

społeczeństwa

d/ialalno~ci

oraz up()\\szecillliallie

oł~ięty sprawozdaniem

3.0mówicnie
i pasywów

przyjętych

jest

\licdzy

roz\\(\j

i n,zwoju

zasad

polityki

(także alllortyzaeji).ustakllia

księgowego

tejniczych

kolimy.

radlUnl"l\\o~ci.

prrl\\'adzonc

IV tym

J

sq

linanso\\ego

metod

wyceny

aktywów

na dzici] 3 ł grudnia 2020 roku

')').1 r. o mchunkO\\ośei.
klll11pukn1wo

za

pomoq

programu

lin:lnso\\'()-

FKB+.

Aktywa i pasywa wycenia si, wedlug ,asad okrdłon)ch
- środki

CZ)

lI)nikulillam:owq!o.

sq zgodne z Ustawq z dnia 29 IITzcśnia
rachunkowc

i 1.~lspakajanie potrzeb

lin:1I1S0\\'YIll: (lJ stye/.lIia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roko.

Zasady przyjęte przy spol'Z~,d/.aniu spra\\.Jldania

Księgi

dzialalności

178

NII':8641761

2.0krcs

i adres jednostki.

trwale

amortvzo\\alle

S:l metod:)

liniowq

II ustawie o rachunkowości:
wg ~;t'lI\ck am(lrtyzaeyjllyeh

w tabeli

stawek:
- składniki

majqtkowc

w momencie

oddania do ożytku:

- zhiory biblioteczne
Rachunek zyskó\v

Ewidencję

o wartości

(księgo/.biory)

lIih/cj

ni;;. 3 500 1.1 amortyzc)\\:me

sq jcdnorazo\\o

:1I11ort)zowane i unl~II'1H111'

i slral.ie~l spnr/..()dl'~IIIY\\' \variancic

i rozliez.enie kos/lów

- rachunek zysków i strat \v ul-Jadzil' pon'J\vll(ł\Vl'Z)'lll.
dodatkowa.

pllrÓWllll\VCZYlll.

prowadzi się \\ 11kladlic' rodzajowym

- hilans.

- informacja

są jednorazowo

na kontach zespolll~.

..
5. W 1020 roku wartośc po/-ost:d,cil środkó\I tr\mlych mstala /-wi~kszona o kwot~
23.305.11 zł. Stan pozostalych ŚlUdków Invalych na :; 1.12.2020 rok wynosi 169.370,45 zł.
Stan środków trwalych wynosi 36.117.,-1~II i S:J onc \I' cak',;ci umorzonc.
6. lnfol"lnacje uzupclniąi'IcC istotnc dla (,,'cny rzctelnośći i przcjrzystości sytuacji linansowcj
i majątkowej:
a) Umorzenie wartości niemaleri,t1n)'ch i prawn~ch ,- I.S(JX.99

hl Umorzenie środków trwalych -.,h.1 17AS
e) Umorzenie pozostalyeh środków lrwalych -1211.27(1.27
d) Odpisy aktualizujqce środki trwale e) Odpisy aktualizujqce środki trwale w In,d(\\\ il't) Odpisy aktua!izujqce wartości niemall'rialnl' i Iwa\\ n(' -

g) Odpisy aktualizującl' nale/ności -7. Przychody instytucji kultury n:, d/icli 31.11.2020 r. \lynoszq 245.909.11 zł. na które
składajq si~:
a) Przychody z dzialalności podstawmvej
-dotacja Gmina Wilczyce
-dotacja Biblioteka Nmodowa
-sprzcdaż usług

------

--------~~~

239.976.11 1.1
4.513.00 zl
1.420.001.1
145.909.11

97.59%
1.83(%
0.58%
100%

b) Przychody finansowc
-odsetki bankowe

SAl 1.1
S,42 zl

100%
100%

11.93S,48zl
11.938AX zł

100%
100%

c) Pozostale przychody

-amortyzacja

-zużycie materialów i cnergii
-uslugi obce
-wynagrodzenia
-ubezpieczenia spolcczn(" i inn(" '" iadC/cllia dla praćl\\I'llików
-pozostałe koszty rodz,~owc
_

0.00 zł
55.442.98 zl
24.906.11 1.1
1.10.571.541.1
2X.322.61 1.1
4,368.24 zl
253.611AX 1.1

(1.0%
21.86%
9.82 ~~
55,43 %
11.17 %
I. 72 "!C,
100%

,"

.'

•
9. Stan zatrudnienia
J

na 31 grudnia

.~O~i1ruku

ksl.taltuie si,' następujqeo:

etat - kierownik

2 etaty - bibliotekarz

\ l "soba lalrulin;ona

1'0 odbyciu stalu na okres od 01.12.2020 do

31.01.2021 r.)

2/7 etatu - księgowa

(I osoha

na zastępstwo

za osobę

pI7.l'bywajqcą

na urlopie

macierzyńskim)

2

3 - etatu - 5 osób
7

10. W 2020 roku wynagrodzenia

wynio:;Iy "lunie

1'+0.571.54

1.1 i dotyczyły

wynagrodzeń

tytułu umowy o pracę. umów eywilnopr:lwnych.
11. Wynik
jednostki

tinansowy

kształtuje

na dziel1 31.12.:'(120

rok \\)'l1osi 4.244.53

zł (zysk).

się na poziomic _. 4 . I (lX.7(, zl.

KS\~9.WA
mgr Ma~KolaC%

'.

Z kolei fundusz

z

