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FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od

0l stycznia

2018 r. do 31 grudnia 201 8 r. i składa się z: bilansu,

rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
1.

Metody wyc€ny

i sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

a. środkipienięzne wyceniane są w wartościnominalnej. Zinwentaryzowano je zgodnie z
ustawą o rachunkowości na dzleń31,12,2018 rok.
b. środkitrwałe o wartoścido 10.000,0 0

zł. lmarzane

są

jednorazowo w momencie wydania do

użytkowania. Pozostałe środkitrwałe są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu
stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

c. należnościi zobowiązania wyceniane

są w kwocie wymagającej

zapłaĘ.

d. po dniu bilansowym nie wystąpiĘ zdarzenia, które nie zostaĘ uwzględnione
w bilansie i rachunku zysków i strat Biblioteki Gminnej w Mstowie.
2. Uzupełniające dane o aktywach

i pasywach bilansu.

Wszystkie aktywa i pasywa dotycząrozIiczęń w krajowych środkach pieniężnych - ńoĘch,
a. Srodki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Biblioteka Gminna w Mstowie nie posiada na dzień 3t.Iż.ż0I8roku środków trwaĘcfr.
Poniżej stan wartościniematerialnych i prawnych.

Tabela nr 1 - stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 rok
L.p.

Nazwa wartości
niematerialnych
i nrawnych

Zwiększenia
w 2018 roku

1.103,80

981,69

0,00 zł

2.091,49

l,103,80

981,69

0,00

2.091.49

Programy

I

komnuterowe łacznte
Osółem:

Zmniejszenia
w 2018 roku

Stan na 31.12.2018 rok

Stan na 01.01.2018
rok - wartośćbrutto

z1

wartośćbrutto

b. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Tabela nr 2 - stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na3t,l2.2018 rok
L.p.

1

Nazwa wartości
niematerialnych
i nrawnvch

Programy

Stan na

01.01.2018 rok

Zwiększenia
w 2018 roku

Zmniejszenia
w 2018 roku

Stan na 31.12.20t8

rok

1.1

03,80

981,69

0,00 zł

ż.091,49

l

03,80

98,7,69

0,00 zł

2,091,49

komnuterowe łacznie

Opółem:

. 1

c.

Na dzień 31.12.ż018 roku w Bibliotece Gminnej w Mstowie nie wystąpiĘ żadne należnościzarówno

wymagalne jak i niewymagalne.
d. Na dzień 3I.I2.żOIB roku w Bibliotece Gminnej w Mstowie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w

łącznej kwocie: 39,37

-

złztlĄułu:

usługi internetowe zaXIU2018 rok w filii w Kobyłczycach - 39,37 zł

Zobow l,ązania wymagalne nie wystąpiły.

L.n.
1

Rodzai aktywów
Srodkipienięzne na

Stan na 01.01.2018 rok

Stan na 31.12.2018 rok

rachunku

133.08

585,27

Osółem:

133.08

585,27

Stan na 01.01.2018 rok

Stan na 31.1,2.2018 rok

133.08
133.08

ż86,2]

f. fundusze specjalne

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
L.p.
1

-

Rodzai funduszv
Zakładovrry Fundusz

świadczeń socialnych
Opółem:

286"ż7

Kapitały własne i wynik finansowy

Bibliotęka Gminna w Mstowie posiada fundusz ins§Ąucji kultury, który odzwierciedla wartośó majątku
ins§Ąucj i. Fundusz

j

est kapitałem podstawowym iu stytucj i

-kapitał podstawowy:

L.p.
1

Rodzai kapitału

Stan na 01.01.2018 rok

Stan na 31.12.2018 rok

Fundusz j ednostki

-304,36

-39,36

Ogółem:

-304,36

-39,36

-wynik finansowy:

L.p.
1

3.

Rodzaj wyniku

Stan na 01.01.2018 rok:

Stan na 31.12.2018

rok:

Wynik finansowy
jednostki za2018rok

ż65,00

298,99

Ogółem:

265,00

298,99

Uzupełniające dane o prrychodach, kosztach i wyniku finansowym.

a.

strukturaprzychodów:
-dotacja zbudżetu gminy, przęznaczona na działalnośćinstytucji kultury- 2ż0.462,20 zł
-dotacja z Biblioteki Narodowej-5.000,00 zł
-dochody własne- 299r00 zł

Ogółem przychody uryskane w 2018 roku wyniosĘz 225.761,20 zl.
b. Koszty według rcdzajow- vłyszczególnienie:

KosztY Poniesione w 2018 roku to: 225.462,21 zl i przedstawiają się następująco:
-amortyzacja Środków trwałych, wartości niematerialnych i
-zużycie materiałów i energii:
-zakup księgozbioru
-usługi obce:

-wynagrodzęnia:

-ubezpieczenia społeczne i inne
-pozostałe kosźy:

prawnych

zł
1 5.349,00 zł
13.000,00 zł
987,69

4.842,52 zŁ
156.73I,33 zŁ

świadczenianarzęczpracownika: 32j64,14zł
I.787^53

zł

c. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
d. Ustalenie wyniku finansowego

Przychody: 225.761,20zl
Koszty:
Zysk:

225.462,2l zl
298,99

zł

Biblioteka Gminna w Mstowie osiągnęła na koniec roku obrotowego 2018 zysk w wysokości:
298,99 zł.

4. Info rmacj a o ewide ncji zd,arzeń ks

ię

gowych.

Biblioteka Gminna w Mstowie posiada zal<ładowy plan kont, zatwietdzony przezDyrektora
jednostki, w którym ustalono wykaz kont księgi głównej, ptzyjętychzasadaóhklasyfikacj i zdarueń,
zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczslch orazichpowiązaniaz kontami księgi głównej.
5. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu.

Na dzień 3I.I2.20I8 roku w Bibliotece Gminnej w Mstowie zatrudnienie wynosi 8 osób, co w
przeliczeniu na etaty dĄe 3,52 etaty,

Data sporządzeniaz 29,03.2019 rok
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