
ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2022 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej 
Biblioteki Publicznej  w Przesmykach za 2021 rok 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), Wójt Gminy Przesmyki zarządza, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2021 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przesmykach obejmujące: 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31grudnia 2021 roku, 

4) informację dodatkową do sprawozdania. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Przesmyki 
 

Andrzej Skolimowski 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach

08-109 Przesmyki, ul. Kościuszki 4

NIP: 821 23 52 481

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

AKTYWA PASYWA

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 0,00 -6 303,22

I. WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 0,00 0,00 I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:

2. Wartość firmy - nadwyżka wart.sprzedaży nad wart.nominalną udziałów

3. Inne wartości niematerialne i prawne III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne - z tytułu aktualizacji wartości godziwej

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:

1. Środki trwałe 0,00 0,00 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) - udziały (akcje) własne

b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny VI. ZYSK (STRATA) NETTO -6 303,22

d) środki transportu 0,00 0,00 VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO

e) inne środki trwałe B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 6 303,22

2. Środki trwałe w budowie I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

1. Od powiązanych jednostek - długoterminowa

2. Od poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale - krótkoterminowa

3. Od pozostałych jednostek 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 - długoterminowe

1. Nieruchomosci - krótkoterminowe

2. Wartości niematerialne i prawne II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Wobec jednostek powiązanych

a) w jednostkach powiązanych 2. Wobec poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale

b) od poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach a) kredyty i pożyczki

- udziały lub akcje b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- inne papiery wartościowe c) inne zobowiązania finansowe

- udzielone pożyczki d) zobowiązania wekslowe

- inne długoterminowe aktywa finansowe e) inne

4. Inne inwestycje długoterminowe III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE 0,00 6 303,22

V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - do 12 miesięcy 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 0,00 0,00 - powyzej 12 miesięcy

I. ZAPASY 0,00 0,00 b) inne

1. Materiały 0,00 2. Wobec poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

3. Produkty gotowe - do 12 miesięcy

4. Towary - powyzej 12 miesięcy
5. Zaliczki na dostawy b) inne

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 0,00 0,00 3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 6 303,22

1. Należności od jednostek powiazanych a) kredyty i pozyczki

a) z tytułu dostaw i usług b) z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych

b) inne c) inne zobowiązania finansowe
2.

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 1 603,22

3. Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 1 603,22

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - powyzej 12 miesięcy

- do 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00

- powyzej 12 miesięcy f) zobowiązania wekslowe
b) g)

c) inne h) z tytułu wynagrodzeń 4 700,00

d) dochodzone na drodze sądowej i) inne

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy

- udziały lub akcje 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe - długoterminowe

- udzielone pożyczki - krótkoterminowe

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje któtkoterminowe

IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 0,00 0,00 PASYWA RAZEM 0,00 0,00

Przesmyki, 16.03.2022 r.

.............................................................                                           ...............................................................

   (podpis osoby sporządzającej)                                                                        (podpis kierownika jednostki)

Stan na 
początek roku

Stan na koniec 
roku

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych innych świadczeń

Należności od poz.jedn.w których jedn.posiada zaangażowanie w 
kapitale

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń

Stan na 
początek roku

Stan na koniec 
roku
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Gminna Biblioteka Publiczna Przesmykach

08-109 Przesmyki, ul. Kościuszki 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Kwoty za rok: 2020 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: -                     109 404,36            

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów -                          

II.

III. Dotacje na cele statutowe 109 404,36            

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej 118 853,18       119 839,80            

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii 21 958,62         22 025,10              

III. Usługi obce 5 727,16           6 540,10                

IV. Podatki i opłaty, w tym: 379,00              126,00                   

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia 74 089,33         71 967,91              

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16 510,07         16 158,39              

- emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 189,00              3 022,30                

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B) 118 853,18 -      10 435,44 -             

D. Pozostałe przychody operacyjne 118 831,73       4 299,66                

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje 114 188,72       3 000,00                

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                     

IV. Inne przychody operacyjne 4 643,01           1 299,66                

E. Pozostałe koszty operacyjne -                     -                          

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 21,45 -               6 135,78 -               

G. Przychody finansowe 21,45                1,09                       

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym: 21,45                 1,09                       

- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finasowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne

H. Koszty finansowe -                     168,53                   

I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne 168,53                   

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 0,00                  6 303,22 -               

J. Podatek dochodowy
K.

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 0,00                  6 303,22 -               

Przesmyki, 16.03.2022 r.

.............................................................                                           ...............................................................
                (podpis osoby sporządzającej)                                                                        (podpis kierownika jednostki)

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zminiejszenie - wartość ujemna)

Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)
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Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach
08-109 Przesmyki, ul. Kościuszki 4

Wiersz Wyszczególnienie 2020 2021

I. Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO) -                            
 - korekty błędów -                            

I.a. Kapitał (fundusz)  na początek okresu (BO), po korektach -                            -                            

1. Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu
1.1. Zmiany funduszu instytucji -                            -                            
a. zwiększenie (z tytułu) -                            -                            
 - dotacji na rozwój od:

podziału zysku
amortyzacji aktywów trwałych
inne zwiększenia

b. zmniejszenie (z tytułu) -                            -                            
umorzenia aktywów trwałych

 - przekazania majątku na podstawie decyzji
pokrycia straty -                            
Zmiana ustawy - przeksięgowanie na PPO -                            
inne zmniejszenia- rozl. Finans.środków zref. Przez MRPO

1.2 Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu -                            -                            
2. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

2.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny -                            -                            
a) zwiększenie (z tytułu) -                            -                            
 -
b) zmniejszenie (z tytułu) -                            -                            
…
3. Stan funduszu  z aktualizacji  na koniec okresu -                            -                            
4. Fundusz rezerwowyna początek okresu

4.1. Zmiany funduszu instytucji -                            -                            
a. zwiększenie (z tytułu) -                            
- zysk z lat ubiegłych -                            
b. zmniejszenie (z tytułu) -                            
- pokrycia straty -                            

4.2 Fundusz Rezerwowy na koniec okresu -                            -                            
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -                            -                            

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -                            
 - korekty błędów podstawowych

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach -                            -                            
a) zwiększenie (z tytułu) -                            -                            
 - podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) -                            -                            
 - na Fundusz Rezerwowy -                            

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -                            -                            
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -                            
 - korekty błędów -                            

5.5. strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach -                            -                            
a) zwiększenie (z tytułu) -                            
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -                            
b) zmniejszenie (z tytułu) -                            -                            
 -

5.6. strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                            -                            
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -                            -                            
6. Wynik netto -                            6 303,22 -                 
a) zysk netto -                            
b) strata netto 6 303,22 -                 
II. kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -                            6 303,22 -                 
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty)

Przesmyki, 16.03.2022 r.
Sporządził: Agnieszka Przestrzelska Zatwierdził: Andrzej Skolimowski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

 Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach zostało sporządzone 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217). Składniki 

aktywów i pasywów bilansu wykazano w kolejności i sposób określony w załączniku nr 1 do Ustawy. 

Rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy w wariancie 

porównawczym. Sprawozdanie obejmuje: 

 bilans jednostki 

 rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 

 zestawienie zmian w funduszu  

 informację dodatkową 

 

1. Dane jednostki 

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury 

prowadzonego przez Urząd Gminy w Przesmykach i posiada osobowość prawną. Działalność 

placówki prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194), ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2022.559), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.2019.1479) 

oraz na podstawie statutu. Gospodarka finansowa oparta jest natomiast dodatkowo o ustawę z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz.U.2021.305). Główna działalność statutowa Biblioteki to rozwijanie i 

zaspokajanie potrzeb w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury wśród 

mieszkańców Gminy Przesmyki. 

     2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz 

porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku. 

     3. Założenie kontynuacji działalności 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu 

przez GBP w Przesmykach działalności w najbliższym okresie, dlatego sprawozdanie sporządzono 

przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. 
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4. Przyjęte zasady rachunkowości 

Metody wyceny aktywów i pasywów 

Jednostka wycenia na dzień bilansowy aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy zgodnie z 

ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217).  

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł amortyzuje się na koniec roku, pozostałe 

środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 

100% odpisu wartości w momencie zakupu. 

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz.U.2021.1800). Rozpoczęcie 

amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. 

Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku w grudniu. 

Materiały (zbiory) biblioteczne ewidencjonowane są w kwotach brutto. Traktowane są jako 

niskocenne składniki majątku i w momencie zakupu odpisywane w całości w koszty zużycia 

materiałów, umarzane w 100%. 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według: 

 cen nabycia 

 kosztów wytworzenia 

 wartości rynkowej z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niższej 

określonej w umowie – jeśli przekazane drogą darowizny lub nieodpłatnie. 

Wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo lub metodą liniową. 

Należności wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, a więc 

łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. 

Zapasy materiałów i towarów  wycenia się według rzeczywistych cen ich nabycia. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z 

odsetkami naliczonymi przez kontrahentów. 

Rezerwy wycenia się wg uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne z uwagi na nieistotną wartość nie są w jednostce rozliczane w 

czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z tej samej przyczyny nie są tworzone 

rozliczenia międzyokresowe bierne. 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Informacje i objaśnienia do bilansu 

1.1.  Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Strukturę wartości środków trwałych, ich grup rodzajowych oraz umorzeń przedstawiają tabele 

poniżej.
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Tabela 1. Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto) 

Lp. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów  Bilans otwarcia Przychód Rozchód Bilans zamknięcia  

1 2 3 4 5 6 

1 Środki trwałe: 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 0 Grunty 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 1 
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytko-
wego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal-
nego 

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

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 6 Urządzenia techniczne 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 7 Środki transportu 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane 

0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 2. Zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

 

Lp. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów 

Umorzenia 

Bilans otwarcia Przychód Rozchód Umorzenie za rok Bilans zamknięcia 

1 2 4  5 6 7 9 

1 Środki trwałe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 0 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 1 
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytko-
wego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal-
nego 

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

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 6 Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane 

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

Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2.  Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury 

W roku obrotowym 2021 nie dokonywano wyceny rynkowej środków trwałych . 

 

1.3.  Informacja o kwocie dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących 

wartość aktywów trwałych 

W roku 2021 nie zachodziły przesłanki dotyczące odpisów aktualizujących wartość aktywów. 

 

1.4.  Informacja o wartości gruntów użytkowanych wieczyście 

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

 

1.5.  Informacja o wartości nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych. 

Jednostka nie posiada nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umowy leasingu. 

 

1.6.  Informacja o liczbie i wartości posiadanych papierów wartościowych 

Jednostka nie posiada papierów wartościowych. 

 

1.7.  Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności 

W roku obrotowym 2021 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności. 

  

1.8.  Informacja o stanie rezerw 

Jednostka nie tworzyła i nie rozwiązywała w roku obrotowym rezerw. 

 

1.9.  Informacja o zobowiązaniach krótko i długoterminowych 

Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. Jednak w strukturze tych 

zobowiązań (Tabela 3) wykazane są zobowiązania z tytułu dostaw i usług z okresem wymagalności 

do 1 roku, które stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 22 ustawy o rachunkowości zaliczane są do zobowiązań 

krótkoterminowych. Jednostka nie posiada przeterminowanych zobowiązań zarówno krótko -  jak i 

długoterminowych. 
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Tabela 3. Zobowiązania według okresów wymagalności 

Lp. Zobowiązania wobec 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Okres wymagalności Stan na koniec 
roku obroto-

wego 
(4+5+6+7) 

do 1 roku 
powyżej  

1 roku do 
3 lat 

powyżej  
3 lat do 5 

lat 

powyżej 
5 lat 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 

0,00 1 603,22 0,00 0,00 0,00 1 603,22 

3 Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zobowiązania z tytułu ubezpie-
czeń i innych świadczeń 

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

5 Zobowiązania z tytułu wynagro-
dzeń 

0,00 
 

4 700,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 
 

6 Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Sumy obce (depozytowe, zabez-
pieczenie wykonania umów) 

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

8 Rozliczenia z tytułu środków na 
wydatki budżetowe i z tytułu do-
chodów budżetowych 

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

SUMA: 0,00 6 303,22 0,00 0,00 0,00 6 303,22 

 

 

1.10.  Informacja o kwocie zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie                        

z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) 

Jednostka nie posiada umów z tytułu leasingu operacyjnego ani z tytułu leasingu finansowego. 

 

1.11.  Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 

 

1.12.  Informacja o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych 

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, w tym także gwarancji oraz poręczeń. 

 

1.13.  Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

W jednostce nie są tworzone czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe. 
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1.14.  Informacja o kwocie otrzymanych gwarancji i poręczeń 

Jednostka w roku obrotowym 2021 nie otrzymała gwarancji i poręczeń. 

 

1.15.  Informacja o kwocie wypłaconych środków na świadczenia pracownicze 

Kwotę świadczeń wypłaconych w roku obrotowym 2021 zawiera Tabela 4. 

 

Tabela 4. Wypłacone świadczenia pracownicze  

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota wypłaconych środków pie-

niężnych 

1 2 3 

Świadczenia pracownicze:   

1 
z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi                            
na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy 
agencyjnej i innych umów  zgodnie z odrębnymi przepisami 

64 437,79 

2 

z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowni-
ków i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, 
które nie są zaliczane do wynagrodzeń 

16 158,39 

3 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 830,12 

4 

pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy                        
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności                
do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, 
świadczenia niepieniężne, itp.) 

0,00 

SUMA: 83 426,30 

 

1.16.  Inne informacje 

Poniższa tabela zawiera informacje odnośnie pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, a także zbiorów bibliotecznych, które należą do majątku firmy, ale są 

umarzane jednorazowo i ewidencjonowane pozabilansowo. 
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Tabela 5. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane w jednostce 

Lp. Wyszczególnienie  
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec 

roku obrotowego 

1 2 3 4 5 6 

1 013 – Pozostałe środki trwałe 42 239,02 1 279,20 0,00 43 518,22 

2 014 - Zbiory biblioteczne 209 417,44 7 306,37 63 084,24 153 639,57 

SUMA: 251 656,46 8 585,57 63 084,24 197 157,79 

 

2. Informacje do rachunku zysków i strat 

2.1.  Informacja o wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów 

 

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość zapasów    

Lp. 
Wyszczególnienie (rodzaj za-

pasów) 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec roku 

obrotowego 

1 2 3 4 5 6 

1 Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Półprodukty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.2.  Informacja o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie 

Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie. 

2.3.  Informacja o kwocie i charakterze przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

W jednostce w roku podatkowym 2021 nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości. 

2.4.  Informacja o kwocie należności z tytułu podatków 

Nie dotyczy jednostki. 
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