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Bilans
Sprawozdanie na dzieri 2015-12-31,
Pozycja

Wartosi na dzieri

Wartodi na dziei

0u0u2015

3Ul2t20L5

AKTYWA

rr

A. Aktvwa trwale

576,20

B 005,25

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Warto5ci niematerialne i prawne

l,

11 669,03

13 365,97

Koszty zakoriczonych prac rozwojowych

2. Wartodi

firmv

i prawne
4. Zaliczki na wartodci niematerialne i prawne
3. Inne wartoSci niematerialne

0,00

0,00

tl,576,20

8 005,25

rr576,20

B 00s,25

0,00

0,00

000

0,00

c) urzadzenia techniczne i maszynv

0,00

0,00

d) Srodki transportu

0,00

IL Rzeczowe aktvwa trwale
1. Srodki trwale
a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale

i obiekty iniynierii lEdowej i wodnej

e) inne Srodki trwale

000

I

Lt576,20

005,25

2. Srodki trwale w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na Srodki trwale w budowie

0,00

0,00

III. Naleino6ci dlugoterminowe

0,00

0,00

1. Od iednostek powiazanvch

0,00

0,00

2. Od pozostalych iednostek

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- udzialy Iub akcje

0,00

0,00

- rnne DaDrery wafiosclowe

0,00

0,00

- udzielone poiyczki

0,00

0,00

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udzialy lub akcie

0,00

0,00

- inne papiery warto5ciowe

0,00

0,00

- udzielone poZvczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lV. Inwestycj e dlugoterminowe
L Nieruchomo6ci
2. Wartosci niematerialne i prawne
3. Dlugoterminowe aktywa finansowe
a) w iednostkach powiazanych

b) w pozostalych jednos&ach

inne dlugoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje dlugoterminowe

V. Dlugoterminowe rozliczenia miqdzvokresowe
1, AktWVa z tytulu odroczonego poda&u dochodowego

0,00

0,00

789,77

3 663,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

4. Towarv

0,00

000

5. Zaliczki na dostawv

0,00

0,00

0,03

24,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia miqdzyokresowe

|

B. Aktvwa obrotowe
I. Zapasy
1. Materialv
2. P6loroduktv

i produktv w toku

II. Nale2nodci kr6tkoterminowe
1.

Naleinodci od jednostek powiEzanych
a) z tvtulu dostaw

i uslug, o okresie splaty:

- do 12 miesiqcy
- powvZei 12 miesiecv
b) inne
2. Naleinodci od oozostalvch iednostek

0,00

0,00

0,03

24,99

0,00

0,00

- do 12 miesiecv

000

0,00

- powy2ei 12 miesiecy

0,00

0,00

a) z tytulu dostaw

b)

z

i uslug, o okresie splaty:

tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczeli spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeri

c) inne
System finansowo-ksiqgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wroclaw

0,00
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0,03
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Warto66 na dzieri

Wartodi na dzieri

0I101,1201,5

31./72/2015

d) dochodzone na drodze

k6tkoterminowe

3 214,44

finansowe

3 214,44

a) w jednostkach powiqzanych

- udzialv lub
lnne

wartoiciowe

udzielone
- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach

lub akcje
Inne

wartoSciowe

udzielone poLyczki
- inne kr6tkoterminowe ak

finansowe

c) Srodki pieniqine i inne akt
- Srodki pienigZne w kasie

i

prenlQzne

I45L,49

na rachunkach

1.451.,49

- inne Srodki pieniq2,ne
- inne aktFva

2. Inne

k6tkoterminowe

IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia
PASYWA
A, Kapital(fundusz)
I. Kapital (fundusz)

2 873,74

II. Nale2ne wplaty na
III. Udzialy

(wielkoSi ujemna)

wlasne

ujemna)

) zapasowy

V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny
(fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat
VIII. Zysk (strata) netto
z zysku netto w ciqgu roku

wielkoSi ujemna)

nia i rezerwy na zobowi
I. Rezerwy na zobowiqzania
1, Rezerwa z

tltulu

odroczonego poda&u dochodowego

i

2. Rezerwa na Swiadczenia ementalne
dlugoterminowa
- k6tkoterminowa
3. Pozostale

- }{16tkoterminowe

II. Zobowi4zania dlu
1, Wobec

2. Wobec pozostalych

b) z tytulu emisji dluZnych papier6w warto6ciowych
inne zobowiqzania finansowe
d) inne

k6tkoterminowe
1, Wobec jednostek
a) z tytulu dostaw i uslug, o okesie

- do 12 miesiqcy
powyZej 12 miesi
b) inne

jednostek

2, Wobec

i po2yczki
z tytulu

ier6w warto6c

c) inne zobo

finansowe

d) z tytulu dostaw i uslug, o okesie
- do 12 miesiqcy
12 miesiqcy
e) zaliczki otrzlrrnane na

f) zobowiqzania

wekslowe
cel

i
eczerl

i innych Swiadczeri

irstem finansowo-ksiesowv Rewizor GT, InsERT S.A, Wroclaw

wvdnrk z dnia

201 6-n3-n2

Strona 3/3

Sprawozdanie na dzief 2015-L2-31,
Pozycja
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Warto6d na dzieri

3r/12t2015

Dil01/20Ls
h)

z

tvtulu wvnaerodzei

i) inne

1. Ujemna warto66

0,00
B 005,25

0,00

0,00

9 899,4s

8 005,25

- dlugoterminowe

I

- kr6tkoterminowe
- Dotacie rozwoiowe

0,00

9 899,4s

firmy

2. Inne rozliczenia miedzvokresowe

0,00

0,00
0,00

3. Fundusze specialne

IV. Rozliczenia miedzvokresowe

0,00

0,00

0,00

899,4s

B 005,25

0,00

0,00

Zatwierdzif:

System finansowo-ksiqgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wroclaw

wydruk z dnia
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(plecze6 jednostki)'l
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

i.

l

i

2015 rok
(wariant por6wnawczy)
jednostka obliczeniowa
Wiersz

:

I)ane za rok

Wyszczeg6lnienie

2014

2015

A

Przvchodv netto ze sprzedaiv i zr6wnane z nimi. w tym:

179 728.6(

186 528.2(

I

od iednostek oowiazanvch
Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w
Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - warto66 dodatnia,

179 728,60

186 528.2(

183 472,96

188 225,1

m

Kosztv dzialalno6ci ooeracvi nei
Amortyzacja
Zuirtcie materialow i enersu
Usluei obce

IV

Podatkiioplaty,wtvm:

0,00
0,00
117 042,41
32 886,30
494,60

II

III
tV
B

I
U

zmnieiszenie - wartoSi uiemna)
Koszt wvtworzenia orodukt6w na wlasne potrzebv iednostki
Przychody netto ze sprzedaZv towar6w i material6w

5 081,3€

22 808.14
5 160,15

- podatek akcvzowv
VI

VII

VM

c
D
I

Wvnasrodzenia
Ilhezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia
Pozostale koszty rodzajowe
WartoSi sorzedanvch towar6w i material6w
Zysk (strata) ze sprzedaLv (A - B)
Pozostale przvchodv operacvine
Zvskze zbvcia niefinansowvch aktvw6w fi'walvch

-3

II

Dotacie
lnne przvchodv ooeracvine

E

Pozostale kosztv operacvine
Strata ze zbvcia niefinansowvch aktvw6w trwa.lvch
Aktualizacia wartodci aktvw6w niefinansowvch
Inne kosztv operacyine
Zvsk (strata) z dzialalnoSci oDeracvinei (C + D - E)

n
I

I
III
F

G

I

I
ilI
Iv
V
H

I

il
m
IV

I
J

II
K
L
M
N

7443e

3 570,9t
37 996,8t
2 277,1

00(
00(
117 948,7a

25 529,1
9O2,3t
1 696,9,

1894.20

2

1 894.20

2 487.5t

0,00

0,0(

1 850,16

790.62

10,35

0,0(

Przvchodv finansowe
Dvwidendv ildziafu w zvskach. w tvm:
- od iednostek oowiazanvch
Odsetki, w tym:

487.51

10,35

od iednoslek powiazanvch
Zy sk ze zbycia inwestycji
Aktualizacia wartoSci inwestyci i
Inne

-

Kosztv finansowe
Odsetki, w tym:

10,00

0,0(

10,00

- dla iednostek powiazanych
Strata ze zbycia inwesWcii
Aktualizacia wartoSci inwestvcii

Inne

Zvsk (strata) z dzialalnoSci sosDodarczei (F + G
Wvnik zdarzei nadzvwczainvch (J.I. - J.II.)
Zyski nadzwyczaine

- H)

1 849,81

790 6r

0,0c

00(

1 849,81

790,6t

1 849,81

790,6r

Stratv nadzwvczaine

Zysk (strata) brutto (I +/- J)
Podatek dochodowv
Pozostale obowiazkowe zmnieiszenia zvsku (zwiekszenia stratv)
Zvsk (strata) netto (K - L - M)

Sponzqdzono dnia

iimie; ;;zwisk; i poopi. i.i"-*nir,"';"ono.ti i
:"ono"trq
";"Liitego
organu
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Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysk6w i strat na dzieri 31.12.2015r.

Gminnej Biblioteki Publicznej we Wr6blewie

WPROItrADZENIE D O SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Stosownie do art. 45 ust.2 pkt.3 ustawy o rachunkowoSci (Dz.U.22009
r'.nr 152 poz. 1223 z pofin. zm.) Gminna Biblioteka Publiczna we Wr6blewie
srktada do bilansu oraz rachunku zysk6w i strat za rok 2015 dodatkow4
informacjg o ponizszej tre6ci:
Gminna Biblioteka Publiczna we Wr6blewie, jako samodzielna publiczna
jednostka zaczgLa dzialalnoi;t od 0I.04.2007r. i wpisana jest do rejestru
gminnych instytucji kultury w dniu 29.03.2007 poz. nr 2.
Organem zalo?ycielskim jest Rada Gminy Wr6blew.
l)ziaLaInoS6 swoj4 prowadzi w oparciu o statut Gminnej Biblioteki Publicznej
rve Wr6blewie.
(fBP posiada nadany ptzez Urz1d Statystyczny w Sieradzu nr ewidencji
s;tatystycznej - Regon 100335708 i symbol rodzaju podstawowej dziaLalnoSci
ril/g PI(D 9 10 1A
l)ecyzjq Urzgdu Skarbowego w Sieradzu nadano numer identyfrkacji
podatkowej NIP 827 -22-00-I3l
llrzedmiotem dziaLalnoSci jest zaspokajanie potrzeb oSwiatowych, kulturalnych i
informacyjnych og6tu spoleczeristwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu
',wiedzy i kultury, gt6wnie poprzez zapewnienie mieszkaricom dostgpu do
material6w bibliote czny ch i informacj i.
lsprawozdanie f,rnansowe obejmuje okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Na
podstawie art.50 ust.2 ustawy o rachunkowoSci, jednostka sporzqdza
sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej. Zgodnre z art.64 ust.l pkt.4
jednostka nie ma obowi4zku badania sprawozdania finansowego przez bieglego
rrewidenta.

isprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone ptzy zaloheniu kontynuacji
dzialalno6ci w okresie nie kr6tszym ni2jeden rok od dnia bilansowego, gdy? na
,Jzieh sporzqdzania sprawozdania finansowego nie wyst4pity przeslanki
'wskazuj 4ce na zagr oLenie kontynuowania dzialalnoSci.

DODATKOWE INFORACJE I OBJASNIENIA

Prryjgte przez jednostkq zasady rachunkowo6ci stosowane sq w spos6b
ciqUgty"Zgodnie z postanowieniami art.4 ust.3 pkt.4 oraz art.10 ust"1 pkt.2
ustawy o rachunkowoSci ustala sig nastgpuj4ce za\<Ladowe wyceny aktyw6w i
pasyw6w:
Srodki trwate, warto6ci niematerialne

i

prawne wycenia sig wg cen nabycia po

pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. Do 6rodk6w trwalych zalicza sig
sklfadniki o wartoSci od 500 ,1, prrry czym Srodki trwatre od 500 zl do 350A zl
anrcrtyzowane s4 jednorazowo w miesi4cu przyjqcia do u?ywanta. Natomiast
Srcrdki trwale o wartoSci powyZej 3500 zl jednostkaamortyzuje w czasie metod4
liniow4, poczqwszy od miesiqca nastgpuj4cego po miesiqcu przyjgcra do
uzytkowania.

-

NaleznoSci

i

zobowiEzania wycenione w kwotach wymag ajqcych zapLaty

.

Inwestycje krotkoterminowe wg cen nabycia.
Bilans Biblioteki na dziefi 31"12.2015 roku zamyka sig po stronie aktyw6w i
pasyw6w sumami bilansowymi w kwocie 1,I.669,03 zl oraz zyskiem
bilansowym w kwocie 190,64 2tr. Podstaw4 otwarcia ksi4g rachunkowych na
dzien 01.01.2015 roku byto sprawozdanie finansowe na 3L12.2014 roku
wlrkazuiqc po stronie aktyw6w i pasywow sumy bilansowe w kwocie
13 .365,91zl oraz stratg bilansow? w wysokoSci I .849 ,81, zl"
Sr,odki trwate w bilansi e Wkazane s4 wedlug warto6ci netto i stanowi4 kwotg
8.005,25 zt.
Warto66 brutto Srodk6w trwalyeh czyli wg cen nabycia stanowi kwotg 84.676,59
zt a dotychczasowe umorzenie wynosi 76.671,34 zl. Wobec powyzszego
dotychczasowy stopieir umorzenia Srodk6w trwalych wynosi 90,55 o
WartoSci niematerialne i prawne nie wystgpuj? w bilansie, gdyZ s4 calkowicie
unlorzone. Ich wartoSi wg cen nabycia stanowi kwotg 78"408,70 z\.
Z16tory biblioteczne i audiowizualne w bilansie nie wystgpujq z uwagr na
catkowite umorzenie. WartoSd ich nabycia stanowi kwotg 2I5.87I,93 zl"
NaleznoSci krotkoterminowe w bilansie stanowi4 kwotg 24,99 zL.
In'westycje kr6tkoterminowe, jako Srodki pienigzne stanowi4 warloSd 3,214,44
zl. z tego:
- vy kasie
538,38 zl,
- nia rachunku bankowym 2.676,06 z+.
Krrpital wlasny GBP w bilansie wykazanv jest w kwocie 3.663,78 zL. i sklada
siqr z:

-

Kapital

jednostki

2.873,14

z+.

-

Zyskza2015 rok
790,64 zI.
Zabowiqzania kr6tkoterminowe w bilansie nie wystgpuj4.
Rozliczen ia migdzyokre sowe ko szt6w wyno szq 424,3 5 zN.

"

Rozl i czen ia migdzyokre sowe przycho d6w stanowi4 kwotg

8 .0 0

5,25 zl.

GBP nie posiada nalehnoSci ani zobowi1zaf warunkowych ani udzielonych
porgczeh i gwarancji.
Wplyvry z przychod6w netto ze sprzeda|y produktow w rachunku zysk6w i strat
stanowi4 kwotg 186.528,20 zl. w tym:
- dotacje 184.600,00 zt.
GBP we Wr6blewie w roku bilansowym osi4gngtra pozostate przychody
operacyjne w wysokoSci 2.487,58 zL.
Przychody finansowe (uzyskane odsetki) stanowi4 kwotg 0,00 zL.
Zy ski nadzvrry czajne 0,0021.
Og6tem przychody w GBP we Wr6blewie stanowiq kwotg 189.015,78 zL.

Koszty rodzajowe, czyli koszty poniesione

w

zwiqzku

z

prowadzon4

dziatalnoSci4 stanowi4 kwotg I88.225,14 zL.
Pozostale koszty operacyjne 0,0021.
Koszty finansowe
0,0021.
Straty nadzwyczajne
0,002t.
Og6lem koszty w rachunku zysk6w i strat stanowi4 kwotg I88.225,I4 zt.

Rok 2015 zamyka sig zyskiem bilansowym w wysokofici790,64 zl.
Zy sk za 20 1 5 rok w wysoko Sci 7 90,6421. zwigkszy fundus z rezetw oW
Na dzieri 31.I2.20I5r. zatrudnionych byto 4 osoby (tj. 2 314 etat6w)

.

Wr6blew, dnia 02.03.2016r.

Sporzqdzil:

Zatwrerdzil

