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Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowv

,| 2 3 Ą

A. Przvchodv netto ze sprzedażv i zrównane z nimi, w tym: 106 233,24 117 000,00

t. Przvchodv netto ze sorzedażv oroduktów 106 233,24 1 17 000,00

1.
ł tym: dotacje zaliczane do przychodÓW (podmiotowe, przedmlotowe' na plerwsze
lvvposaŹenie w środki obrotowe) 106 233,24 1 17 000,00

il. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wańośÓ dodatnia, zmniejszenie - WańoŚc

-rjemna)
ilt. Koszt wvtworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

tv. Przvchodv netto ze sprzedażv towarów i materiałÓw

B. Koszfu działal ności ooeracvinei 'l'16 42',1,49 'l'17 885.67

t. Ąmońvzacia
il. ZuŻvcie materiałów i enerqii 24 274.59 29 692,53

ilt. Usłuoi obce 18 657,21 13 826,72

tv. Podatki ioołatv 362,00 338,00

Wvnagrodzenia 61240,00 61 914,56

vt. Ubezoieczenia soołeczne i inne świadczenia dla pracowników 11613,49 11 943,86

vll. Pozostałe kosztv rodzaiowe 274,20 170,00

vlil. WańoŚÓ sprzedanvch towarÓw i materiałów
c. Zvsk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 10188,25 885,67

D Pozostałe przvchodv operacyine 7 227,24 1785,54

t. Zvskze zbvcia niefinansowych aktywów trwałych

il. Dotacie
ilt.

I nne orzvchodv ooeracvine 7 227,24 1785,54

E. Pozostałe kosztv operacvine 184,00

t. Kosztv inwestvcii

lt. Pozostałe kosztv ooeracvine 184,00

F. Zvsk (strata) z działalności operacyinej (c + D - E) - 3 145,0',1 899,87

G. Przvchodv finansowe 3 145,01

t. Dvwidendv i udziałv w zvskach

il. Odsetki

1il. lnne 3145,01

H. Kosztv finansowe

I Odsetki

il. lnne

t. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 899,87

J. Wvnik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. - J.ll.)

Zvski nadzwvczaine

il Stratv nadzwczaine

K. Zvsk (strata) 5.u11e (1. + - J) 899,87

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. k (strata) netto (K - L - M) 899,87
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BILANS

sporządzony na dzien 2020-12-31
(dzie#miesiąc/rok)

AKTYWA Stan na PASYWA Stan na

1
., początek

roku
koniec roku I ) początek

roku
koniec roku

A Akfvwa trwałe A Fundusze własne l97l.lŻ 2 870.99

I
Wańości niematerialne i

nra\łne
r Fundusz podstawowy 1 971,12 2 870,99

II Rzeczowe aktlrva trwałe II Fundusz zaDasowv

-środki trwałe III
Innousz zaKEJaIrzacJl

-Środki trwałe w budowie rv Pozostałe tirndusze
rPTPnWnWF

II Nalezności v Zvsk (strata) z lat ubiesłvch
IV Inwestvci e dłusoterminowe VI Zvsk {strata) netto 899.87

v
Długoterminowe

rozliczenia
międzyokresowe

WI
odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość

uiemna)

B Aktywa obrotowe Ż 016,76 3 270,78 B
Zobowiązania i rezerwy na

zobowiazania
45.64 399,79

I Zapasy I
Ręzerwy na ZobowiąZania, w

tlłn:

II
NalezroŚci
krótkoterminowez łtułu
dostaw i usług

-rezerwa na świadczenia
emervtalne i oodobne

IT
Zobowtązanta
dfusoterminowe. w tYm:
-z MułL| kredwów i poiry czek

III
Zobowiązania

krótkoterminowe. w tym:
45,64 399,79

n1
lnwestycje

kótkoterminowe
2 016,76 3 210,78 a) zĘtułll kredlów i poĘczek

a)
Krótkoterminowe aktywa

finansowe, w tym:
b)

z tytułu dostaw i usług , w

Wm:
45,64 399"19

Środki pieniężnę w kasie r

na rachunkach
2 016,76 3 2'70.78 -do l2 miesięcy 45,64 399,19

IV Krótkoterminowe
rozliczenia

c) fundusze specjalne

Suma bilansowa 2 t16,76 3 270,78 Suma bilansowa 2 016-76 3 270.78
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1.1 nazwę.jednostki

Sminna Bibliotęka Publiczna w Kobylance
1.2 siedzibę jednostki

'Jl. Jeziorna 6

1.3 adres jednostki

/3-108 Kobylanka ,ul. Jeziorna6

1.4 podstawowy przedmiot działalności j ednostki

3romadzenie, opracowywanie materiałów biblioteczny ch oraz udostępnianie zbiorów.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok obrotov'ry Ż020

wskazanie, Że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jezeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki

samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowę

Sprawozdanie j ednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takze

amoĘzacj|)
Aktywa i pasywa wyceniane sąprzy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w zakresie występującyn
w jednostce:
-Środki trwałe oraz wartoŚci niematerialne i prawne według ceny nabycia.
-nalemości i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.
-rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny nabycia
-kapitĄ (fundusze) orazpozostałe akrywa i pasywa w wańoŚci nominalnej
Zasady Stosowanę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
1. Środki trwałe orazwartości niematęrialne i prawne Umarza się lub amoĘzuje według stawek określonych w

przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka

trwałego lub wartoŚci niematerialnej i prawnej do uzywania.
3. Zakortczęnie odpisów umorzeniowych następuje nie póŹniej niżzchwiląztownania odpisów umorzeniowych

zwartością początkową Środka trwałego lub przemaczenia go do likwidacji, sprzedu4 lub stwierdzenia
jego niedoboru.

4. Wartość początkowa Środków trwaĘch i do6ichczas dokonanę odpisy umorzęniowe podlegają aktualizacji
zgodnie z zasadami okreŚlonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

5. odpisy umorzeniowe Środków trwaĘch orazwartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach
rachunkowych rocznie, wedfug stanu na koniec roku.

6. Jędnorazowo,przez spisanie w koszry w miesiącu prryjęcia do urywania, umarza się:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktycme sŁażące procesowi dydaktyczno-wychowawczęmuręalizowanęmu w szkołach i

placówkach oświatowych,
c) odzieŻ i umundurowanie,
d) meble i dywany,
e) pozostałe Środki trwałe (wyposazenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się

w przedziale 10O zł- 10 000 zł, dlaktórych odpisy amoĘzacyjtle są uznawane zakosńy uzyskania
przychodu w |00'ń ich wartości w momencie oddania do uzywania.

7. Nię lmarza się gruntów orazdobr kultury.
8. Środki ttwałę orazwartoŚci niematerialne i prawne amoĄzuje się metodą liniową.
9. Składniki majątku o wartości:

- nie przekraczającej 100 zł, ewidencjonuje się bezpoŚrednio w koszty działalnoŚci i nie podlegają
ewidencji bilansowej i pozabilansowej :

- w przedzialę l00 zł - I0 000 zł podlegają odpisaniu w cięŻar kosztów zuĄcia materiałów w momencie
przekazania ich do uzytkowania i są objęte ewidencją ilościową-wartoŚciową i podlegają ewidencji na

koncie pozostałe Środki trwałę.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi

integralną częśc dokumentu oT _Przyjęcie Środka Trwałego.
1 1. Na dzięń bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem

odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy'



5. rnne informacje

Inne istotne informacje w zakręsię przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
nie występują

II Dodatkowe informacje i objaŚnienia obejmują w szczególności:

l.l szczegółowy zakres zmian wartoŚci grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniej szenia z tytułu: aktualizacji
wartości' nabycia' rozchodu, przemieszczenia wewnętrmego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
_ podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amoĘzacji lub umorzenia
Jednostka nie posiada środków trwałych ani WNiP. Wartość księgozbioru to 2l'7 484,59 zł.

1.2. aktua|ną waftość rynkową Środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie występują

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartośc aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych akĘwów nięfinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie występują

L4. wartość gruntów uĄtkowanych wieczyście
nie występują

1.5. wartośc nieamoĘzowanych lub nieumarzanych przezjednostkę środków trwałych, uzywanych na podstawie
umów najmu, dzierŻawy i innych umów, w tym z Ętufu umów leasingu

nie występu.ią

1.6. liczbę oraz wartośc posiadanych papierów wartościowych, w Ęm akcji i udziałów oraz dłuźmych papierów
wartościowych

nie występują

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartoŚć nalezności, ze wskazanięm stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem nalemości
fi nan sowyc h j ednostek samorządu terytorialne go (stan po Ą czek zagr o żony ch)
Jednostka nie tworzy odpisów

1.8. dane o stanie rezerw wedfug celu ich utworzenia napoczątek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
r ozw iązaniu i stan ie końcowym

nie występują

1.9. podział zobowiązan długoterminowych wedfug pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej l roku do 3 lat

nie występu.ią

b) powyżej3do5lat
nie występują

c) powyzej 5 lat

nie występują

I .10. kwotę zobowiązań w Sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny)' a według przepisów o rachuŃowoŚci byłby to leasing finansowy lub zwrotny zpodziałem
na kwotę zobowiązań ztytułu leasingu finansowego lub leasingu Zwrotnego

nie występują

t.1l łącmą kwotę zobowiązan zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeń

nle występuJą

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym równiez udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
takżę wękslowych, niewykazanych w bilansię, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy Ęch zabezpieczeń

nie występują



r.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozllczeń
międzyokresowych kosztów stanowiących rómicę między wartością otrzymanych finansowych składników
aktywów a zobowiązaniem zapłaty zanie

nie występują

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansię

- nie występują

I.ls. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wynagrodzeniaztyt.umowyo pracę-48.051,94,- um.zlec.-l3.862,62,ubezp.społ.-l0393,6 iZFSS 1.550,26

1.l ó. inne informacje

WyłączeniazĘtułurozliczeń występującychnadzień3l.l2.2019 roku pomiędzy jednostkami.
nie wvsteouia

2.

2.1 wysokośc odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie występują

2.2. koszt wytworzenia Środków trwałych w budowie, w tym odsetki orazróżnicę kursowe, które powiększyły kosa
wytworzenia środków trwaĘch w budowię w roku obrotowym

nie występuią

kwotę i charakter poszczegolnych pozycj i prąlchodów lub kosaów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpił
incydentalnie

nie występują

2.4. informację o kwocie nalemości z Ęfułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów
budżetowych

nie występują

2.5. inne informacje

w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT - nie występują

J. Inne informacje niz wymienione powyzej, jezeli mogĘby w istotny sposÓb wpłynąć na ocenę sytuacjimajątkowej
i filansowej oraz wynik finansowy jednostki

- informacj e o znaczących zdarzęniach' dotyczących lat ubiegĘch, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego,

- informacj ę o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdan iu finansowym,

_ zmiany w po|ityce rachunkowości,

- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRoN, Fundusz Pracy),
nie występują
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