Nazwa i adres jednostki
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'
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Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień......... 31 .12.2020
Stan na
początek
roku

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Adresat

B IL A N S

0,00

Stan na
koniec
roku

(

PASYWA

0,00 A. Fundusze
I. Fundusz jednostki

I. Wartości niematerialne
i prawne

II. Wynik finansowy
netto (+, -)

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

1. Środki trwałe

0,00

0,00 1. Zysk netto (+)

1.1. Grunty

2. Strata netto (—
)

1.1.1. Grunty stanowiące
własność jednostki
samorządu terytorialnego,
przekazane w użytkowa
nie wieczyste innym
podmiotom

111. Odpisy z wyniku
finansowego (nadwyżka
środków obrotowych) (-)

1.2. Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

IV. Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek

1.3. Urządzenia
techniczne
i maszyny

B. Fundusze placówek

1.4. Środki transportu

D. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

1.5. Inne środki trwałe

I. Zobowiązania
długoterminowe

2. Środki trwałe w budowie
(inwestycje)

11. Zobowiązania
krótkoterminowe

3. Zaliczki na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
III. Należności
długoterminowe
IV. Długoterminowe
aktywa finansowe

1. Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług

Stan na
początek
roku

Stan na
koniec
roku

719,96

733,95

675,96

719,96

44,00

13,99

44,00

13,99

1 306,74

1 565,90

1 306,74

1 565,90

C. Państwowe fundusze celowe

0,00

2. Zobowiązania wobec
budżetów
3. Zobowiązania z tytułu
0,00 ubezpieczeń i innych
świadczeń

1. Akcje i udziały

4. Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń

2. Inne papiery wartościowe

5. Pozostałe zobowiązania

3. Inne długoterminowe
aktywa finansowe

6. Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonania
umów)

V. Wartość mienia
zlikwidowanych jednostek

7. Rozliczenia z tytułu
środków na wydatki
budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
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B. Aktywa obrotowe

2 026,70

I. Zapasy

0,00

2 299,85 8. Fundusze specjalne
0,00

8.1. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

I. Materiały

8.2. Inne fundusze

2. Półprodukty i produkty
w toku

III. Rezerwy na zobowiązania

3. Produkty gotowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe

1 306,74

1 565,90

1 306,74

1 565,90

2 026,70

2 299,85

4. Towary

II. Należności
krótkoterminowe

1,00

0,00

1. Należności z tytułu dostaw
i usług
2. Należności od budżetów

1,00

3. Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
4. Pozostałe należności
5. Rozliczenia z tytułu środków
na wydatki budżetowe
i z tytułu dochodów
budżetowych

III. Krótkoterminowe
aktywa finansowe

2 025,70

2 299,85

2. Środki pieniężne na
rachunkach bankowych

718,96

733,95

3. Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego

1 306,74

1 565,90

2 026,70

2 299,85 Suma pasywów

1. Środki pieniężne w kasie

4. Inne środki pieniężne
5. Akcje lub udziały
6. Inne papiery wartościowe
7. Inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

IV. Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów1
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puerowrtik jednostki)

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
mi 1 0 TFKA PUBLICZNA
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w w w , baranow.pl
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Numer identyfikacyjny REGON

Adresat

wpi 3 0. 03. 2021

gmina@baranow.pl

L . dz. . L
....... J
sporządzone na dzi e ń ---- 31.12.(2020

Stan na koniec
roku poprzedniego

I.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1.

Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4.

Środki na inwestycje

1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

Stan na koniec
roku bieżącego

1 812,11

675,96

203 413,65

189 949,00

-1 136,15

44,00

204 528,80

189 890,00

21,00

15,00

204 549,80

189 905,00

204 549,80

189 905,00

675,96

719,96

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.10. Inne zwiększenia
2.

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2.1.

Strata za rok ubiegły

2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

2.3.

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

2.5.

Aktualizacja środków trwałych

2.6.
2.7.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9.

Inne zmniejszenia

II.

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

III.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)

44,00

13,99

1.

zysk netto (+)

44,00

13,99

2.

strata netto (-)

3.

nadwyżka środków obrotowych

IV.

Funduszttl4-III)

719,96

733,95

__________ / / / Z _______________________________________________________ -------------------04-4 ■EKTOn------------GŁÓW raSlĘGOW Y
Mala<p'r-ypfii Burakowska
(g)ówii)/ księgowy)
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(rok, miesiąc, dzień)
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Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Adresat

R a c h u n e k z y sk ó w i str a t je d n o stk i
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Numer identyfikacyjny REGON
sp o rz ą d z o n y na <z k d z . 3 . Ł ? 0 2 0 ........
-------------------------- ------------------------—- ---Stan na koniec
Stan na koniec
roku bieżącego
roku poprzedniego
A.

P rzychody netto z p odstaw ow ej d ziałalności operacyjnej

I.

Przychody netto 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 sprzedaży towarów i materiałów

V.

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B.

K oszty działalności operacyjnej

I.

Amortyzacja

II.

187 128,80

189 890,00

187 128,80

189 890,00

204 505,80

189 891,01

Zużycie materiałów i energii

51 621,60

46 984,47

111.

Usługi obce

22 070,78

10 125,35

IV.

Podatki i opłaty

708,00

708,00

V.

Wynagrodzenia

104 341,04

104 861,42

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

25 250,43

27 163,40

513,95

48,37

-17 377,00

-1,01

17 42 1 ,0 0

15,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

X.

Pozostałe obciążenia

C.

Z ysk (strata) z działalności p odstaw ow ej (A -B )

D.

Pozostałe przychod y op eracyjne

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

11.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne

E.

P ozostałe koszty op eracyjne

I.

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów
budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku

II.

Pozostałe koszty operacyjne

F.

Z ysk (strata) z d ziałalności operacyjnej (C + D -E )

17 400,00
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21,00

15,00

0,00

0,00

44,00

13,99

I'i/\ chody finansów c

0,00

■ 1 V y:.-k:!ch

III.

Inne

H.

K oszty finansow e

I.

Odsetki

II.

Inne

I.

Z ysk (strata) brutto (F + G -H )

J.

Podatek d ochodow y

K.

Pozostałe ob ow iązk ow e zm n iejszen ia zysku (zw iększen ia straty)

L.

Zysk (strata) netto (I -J - K )

0,00

0,00

44,00

13,99

44,00

13,99
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INFORMACJA DODATKOWA
I

W p ro w a d ze n ie
1
1.1
1.2
1.3

Nazwa jednostki
Siedziba jednostki
Adres jednostki

1.4

2

3

Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli

G m inna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego W ężyka
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów
ul. Rynek 21,63-604 Baranów
Przedmiotem działalności wg PKD 9251A (działalność bibliotek
publicznych) jest gromadzenie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych,
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych,
edukacyjnych i samokształceniowych.
od 01.01.2020r do 31.12.2020

G m inna Biblioteka w Baranowie posiada dwie filie: Filia
w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego Biblioteki Publicznej w M roczeniu oraz Filia Biblioteki
Publicznej w Słupi pod Kępnem. Jednostki te nie sporządzają
wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
sam odzielnie sprawozdania finansowego.
finansowe

O m ów ienie przyjętych zasad polityki rachunkow ości, w tym metod
w yceny aktywów i pasyw ów (także am ortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia
warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako
regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości
aktywów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Środki
trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 zł amortyzuje się
jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Zbiory biblioteczne
pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do
użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się
komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej.
Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje raz w miesiącu przyjęcia do
zbiorów.

4

5

Inne inform acje

II

D o d a tk o w e in fo rm a cje i o b ja śn ien ia
1
1.1

1.1.1
1.1.1.1

Szczegółowy zakres zm ian w artości grup rodzajow ych środków
trw ałych, wartości niem aterialnych i prawnych,
Ś rodki trwałe:

5 4 5 8 ,3 7

Grunty
stan na początek roku

0

nabycie
sprzedaż
przekazania
likw idacje
stan na koniec roku

0

1.1.1.1 umorzenie
stan na początek roku
stan na koniec roku
1.1.1.2

Budynki
stan na początek roku
nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku

0

1.1.1.2 umorzenie
stan na początek roku
stan na koniec roku

1.1.1.3

Budowle
stan na początek roku
nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku

1.1.1.3 umorzenie
stan na początek roku
stan na koniec roku

1.1.1.4

Kody i maszyny energetyczne
stan na początek roku
nabycie
sprzedaż
przekazania

0

likwidacje
stan na koniec roku

0

1.1.1.4 umorzenie
stan na początek roku
stan na koniec roku

1.1.1.5

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
stan na początek roku
nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku

0

1.1.1.5 umorzenie
stan na początek roku
stan na koniec roku

1.1.1.6

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
stan na początek roku
nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku

0

1.1.1.6 umorzenie
stan na początek roku
stan na koniec roku

1.1.1.7

Urządzenia techniczne
stan na początek roku
nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku

1.1.1.7 umorzenie
stan na początek roku

0

stan na koniec roku
1.1.1.8

Środki transportu
stan na początek roku
nabycie
sprzedaż
przekazania
likw idacje
stan na koniec roku

0

I.1.1.8 umorzenie
stan na początek roku
stan na koniec roku
1.1.1.9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
stan na początek roku

5458,37

nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku

5458,37

1.1.1.9 umorzenie
stan na koniec roku

5458,37
5458,37

Zbiory biblioteczne

2 7 2 3 7 8 ,6 4

stan na początek roku

248548,64
23830,00

stan na początek roku
1.1.1.10

nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku

272378,64

l.l.l.lt umorzenie
stan na początek roku

1.1.1

stan na koniec roku
Pozostałe środki trw ałe
stan na początek roku
nabycie

248548,64
272378,34
101033

94399,46
6633,54

sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku
1. 1. 2.1

stan na początek roku
1. 1.3

101033,00

umorzenie
stan na koniec roku
W artości n iem aterialne i praw ne
stan na początek roku

94399,46
101033,00
5 0 4 ,1 9
5 0 4 ,1 9

nabycie
sprzedaż
przekazania
likwidacje
stan na koniec roku
1. 1. 3.1

stan na początek roku
stan na koniec roku
A ktualna w artość rynkow a środków trw ałych, w tym dóbr kultury
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotow ego odpisów
aktualizacyjnych

1.2
1.3
1. 3.1
1. 3.2
1.4

1.6
1. 6.1

Spółka Wodociągi Kępińskie:
ilość
wartość

1. 6.2

5 0 4 ,1 9
5 0 4 ,1 9

0

długoterminowe aktywy niefimansowe
długoterminowe aktywy finansowe
W artość gruntów użytkowanych w ieczyście
W artość nieam ortyzow anych lub nieum arzanych przez jednostkę
środków trw ałych, używ anych na podstaw ie umów najm u, dzierżaw y
i innych um ów, w tym z tytułu leasingu
Liczbę oraz wartość posiadanych papierów w artościow ych, w tym
akcji i udziałów oraz dłużnych papierów w artościow ych

1.5

5 0 4 ,1 9

umorzenie

Spółka Oświetlenie Uliczne
ilość
wartość

0

1.6.3

Spółka INWESTOR
ilość
w artość

1.6.4

Inne
ilość
w artość
Dane o odpisach aktualizujących w artość należności

1.7

stan na początek roku
zw iększenie
w ykorzystanie
rozw iązanie
stan na koniec roku
1.8

Dane o stanie rezerw

1.8.1

rezerwa ogólna:
stan na początek roku
zw iększenia
w ykorzystanie
rozw iązanie
stan na koniec roku

1.8.2

0

rezerwa celowa:
stan na początek roku
zw iększenia
w ykorzystanie
rozw iązanie
stan na koniec roku
Podział zobow iązań długoterm inow ych:

1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.10

1.11

powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 roku do 5 lat
powyżej 5 lat
K w oty zobow iązań z tytułu leasingu

1.10.1
1.10.2

0

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego
Ł ączna kwota zobow iązań zabezpieczonych na m ajątku
charakter zabezpieczenia

0

forma zabezpieczenia
Łączna kwota zobow iązań warunkowych

1.12

1.12. 1

gwarancje
charakter zabezpieczenia
form a zabezpieczenia

1.12.2

poręczenia
charakter zabezpieczenia
form a zabezpieczenia

1.12.3

1.13

1.14
1.15

1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4

weksle
charakter zabezpieczenia
forma zabezpieczenia
W ykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń
m iędzyokresow ych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
m iędzyokresow ych kosztów stanow iących różnicę m iędzy w artością
otrzym anych finansow ych składników aktywów a zobow iązaniem
zapłaty za nie
Łączna kw ota otzrym anych przez jednostkę gw arancji i poręczeń
niew ykazanych w bilansie
K w ota w ypłaconych środków pieniężnych na św idczenia pracowniczi

20 0

jubileuszówki
ekwiwalenty za urlop
odprawy
inne

200

1.16

Inne inform acje

2.1

W ysokość odpisów aktualizujących w artość zapasów
Koszt w ytw orzenia środków trw ałych w budowie w tym odsetki oraz
różnice kursowe, które pow iększyły koszt w ytw orzenia środków
trw ałych w budowie w roku obrotowym
Ogółem w tym:

2

2.2
2.2.1

2.2.1.1
2.2.1.2
2.3

odsetki
różnice kursowe
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów
o nadzw yczajnej w artości lub które w ystąpiły incydentalnie

0

2.3.1
2.3.2
2.4

2.5
3

przychody nadzwyczajne
koszty nadzwyczajne
Inform acja o kwocie należności z tytułów podatków realizow anych
przez organy podatkow e podległe m inistrow i w łaściw em u do spraw
finansów publicznych wykazanych w spraw ozdaniu z w ykonania
planu dochodów budżetowych
Inne inform acje
Inne inform acje niż w ym ienione pow yżej, jeżeli m ogłyby w istotny
sposób w płynąć na ocenę sytuacji m ajątkowej i finansow ej oraz
wynik finansow y jednostki
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