
Uchwała Nr 24/IV/2015

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 23.04.2015r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 i 4

ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 330 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

!i l.

Zatwi.erdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok Miejsko - Gminnej

Biblioteki Publicznej w Suchedniowie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

!i 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZ~~DNICZĄCA~ . ,'skiej

mgr algor ~tYCZeń



Uzasadnienie;

Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega

zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

"
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BILANS

spol7ądzony na dzień 31-12-2014

Załącznik do uchwały Nr 24/IV/2015

Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.04.2015r
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AKTYWA RAZEM I 12238,061 11856.44 PASY\YARAZEM 12238,06 11856,44
Miejscowosć Suchedniów
SpJrząl!zil: Urszula Matla
Dn.łC',\1.re~'".lrr.::n~ti(l'iwa rnflJl1'.a~m~IPS
iJl1{l1l1l"\l~!ll}lIliJrrom.a' .
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

wersja porównawcza

za
Rach unek zysków i strat

2014

BlBU
J\1IEJSKO-GMINNA
OTEKA PUBUCZNA

im_ Jana Pmrla II
ul. Kościelna 3, 2&-130 SuchedniO",

le/J(41) 25-:4-985, NIP663-14-05-241

Treść Sumy za okres
poprzedni bieżący (lłprawozdZ\wczy)

A. PrLychody netto ze spl7.cdaży i 7Tównane Z nimi, w tym: 56,40 89,70
. od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

_". Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia. zmniejszenie. ''''artość ujemna)
111.Koszl wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedu:!y towarów i materiałów 56,40 89,70
B. Koszty działalności operacyjnej 253731 ,69 255542,18
I. Amortyzacja 18531 ,84 14490,43
II. Zużycie materialów i energii 26723,54 27490,82
III. Uslugi ohce 7695,89 6265,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:
. podatek akc).zo ••••y

V. Wynagrodzenia 162905,58 166126,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świad(;zcnia 30937,04 32770,62
VII. Pozostate koszty rodzajowe 6937,80 8398,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (stnlta) ze sprzedaży (A-B) -253675,29 -255452,48
D. PozostaJe prLychody operacyjne 252786,77 255191 ,32

L Zysk ze zbycia nicfinUllSO\••..ych uktyv•.ów trwałych
Ił. Dotacje 240000,00 246000,00
III. Lnneprzychody operacyjne 12786,77 9191,32

£. Pozostałe koszty operncyjne 0,00 0,00
l. Strata 7e zbycia niefinansowych aktywów trwałych ._--- ---- ------- -- -~--- --II. Aktualizacja \.\"arlOSciaktywów nic finansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strona) z działalności operacyjnej (C+D.E) -888,52 -261 ,16
G. Przychody fin:lOSOwc 356,69 261 ,62
l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
. dla jednostek powiązanych

II. Odsc=tki.w tym: 356,69 261 ,62
- od jednostek po\Vi~z:mych

lit. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

H. Koszty fin~łnsowe 0,00 0,00
L Odsetki. w tym:

. od jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacjil wartosci inwestycji

IV, Inne -- - -----
I. Zysk (str.t.ta) z dzialalności gOSI)od:łrczej (F +G _ H) -531 ,83 0,46
.1. \Vynik zdarL.cn m\dzwyczajnych (J.I- .1.11) 0,00 0,00
l. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

1-.:. Zysk (strata) brnUo (J:I::J) -531 ,83 0,46
L POd:ltck dochodowy

M. Pozostale obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększeni:ł straty)
N. Zysk (strAta) netto (K - L - M) -531 ,83 0,46
MieJscowosc SUCHEONIÓW

Sp"rządzli. Urszula Matfa

C' .']~,Y ;~.W:!{:.r:r'Qf.ł.- -~: ' , '1,'/.o.Jli ro.-.
'..'~'M~IVintl2

Druk,.man~ prOttran'lllll Przcdsię\jorsn';l Inforrmtyczrlel.'O IPS
''''P' "" .••..Jp•.•o'{ur.'.w".pf

. dnill 20-03-2015

~P(i:~v~...•~.

fOritIAI'~-', -,

7.ntwi~rd7.i1:Małgorzata Wisniewska

- 'b -
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BIBUOTEKA PUBUCZNA
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Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK.

na podstawie art.45ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(Dz, U.Nr.121
z póżn. zm.)

l. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Suchedniowie za rok obrotowy 2014.
2. Przyjęty zostal rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.
3.Metody wyceny stosowane w jednostce:
• wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu,
• środki trwale o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się liniowo,
• środki tTwale o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu
zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu, ,

• przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe
• przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg
rozporządzenia Ministra Finansów.

Informacja dodatkowa - dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

I. Aktywa tnvale
A. Rzeczowe aktywa trwale:

Lp. Wyszczególnienie Wartość Umorzenie
inwentarzowa

I Powierzchnia użvtkowa budvnku 12230,50 I 4942,94
2 Rellałv 39459,22 39459,22,

Kopiarka "Panasonic" 4600,62 I 4600,62o
4 Zestaw komputerowv AMD 7875, l O I 7875,10
5 Notebook HP 5355,80 5355,80
6 Zestaw komputerowy CI-7- 4427,00 4427.00

25GMB
7 Drukarka HP Office Jet 5458,37 I 1751.20

SUMA 79406,61 I 68411,88

Umorzenia środków trwałych w 2014 r. wyniosły 687,84 7.ł.

B . Aktywa obrotowe.
Środki pieniężne w banku, na podstawie wycia.gu bankowego z dnia 3I.XJI. 20J4r. wynosiły
5 1,49 zł. oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII.20 14r.
wynosiły 58,99 zł.
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu prenumeraty prasy i rejestracji
domeny wynosily 75 I ,23 zł.

----------------------- ---
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II. Pasywa
A. Fundusze własne
W skład pasywów wchodzą: fundusz podstawov.y i wynik finansowy za rok obrotov.y.
B . Zobowiązania i rezen\'y na zobowiązania
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat:

Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie w 2014 r.
wyniosły 255 542,64 zł, w tym środki pochodzące z dotacji organizatora 246 000 zł, dotacja
otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6000 zł, dofinansowanie z
"Akademii Orange dla bibliotek" na internet w kwocie I 136,24 zł, dofinansowanie z Banku
Spółdzielczego w Suchedniowie na zakup książek w kwocie 500,00 zł, przychody ze sprzedaży
usług ksero 89,70 zł, odsetki bankowe 261 ,62zł oraz pozostałe przychody operacyjne l 173,00 zł
(dary) .
Koszty dział~lności w 2014 r. wynosiły 255 542,18 zł. Rok zamknął się zyskiem 0,46 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury,
która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a wszystkie uzyskane
przychody przeznacza na cele statutowe.

Informacje o stanie rezenv - nie uh",orzono rezenv na koniec 2014 f.

Zyski i straty nadzwyczajne-nie wystąpiły w 20I4r.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nie dokonano odpisów aktualizacyjnych.
W roku 2014 nie prowadzono inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

Informacja o stanie zatrudnienia:
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchedniowie w 2014 r. zatrudnionych było
7 pracowników: 3 bibliotekarzy zatrudnionych na pełny etat, 1 na '/.o etatu, dyrektor, główna
księgowa Y:z i sprzątaczka Y:z etatu.

Sporządziła:
Urszula Malla

Dyrektor:

I)RZ~TODiIC. Zf:,CA
R ~A1\ 1'f,j~1

--.-------------------m'gr ldo'rza ~_~_!_c_z_e_ń__
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