SPRAWOZDANIE

o PRZEBIEGU WYKONANIA PLÁNU FINANSOWEGo
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w CEGŁOWIE
z^2013 ROK

Cegłów, dnia 28lutego 20l4r.

Gminna Bibiiotc!<a Publiczna w Cegłowie ma siedzibę pľzy ul. Piłsudskiego 2Ż,05319 Cegłów'

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie wpisana została do rejestľu instytucji
kultuľy pod pozycjąnr 1, posiada swój Statut nadany UchwaląRady Gminy Cegłów'
Gminną Biblioteką Publiczną zaruądza Dyľektor, któľy kieľuje
ľeprezentuj e ja na zewnątľz oraz jest za niąodpowiedzialny'

jej

działa|nością

Pľzędmiotem działa|nościgminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie jest zaspokojenie
i ľozwijanie potľzeb czyteIniczych i informacyjnych wszystkich mieszkańców a także
upowszechnianie wiedzt,l tot*Uj kultury.

Na

dzíeh 31 grudnia 2OI3t.
zatrudnionych jest 3 osoby (2,5 etatu)

w

Gminnej Bibliotece Publicznej

w

Cegłowie

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie przestawia się następująco:
-

planpľzychodów 238 000,00 zł

- plan

ľozchodów

238 000,00 Zł.

Zestawienie z wykonania planu pľrychodów planu Íinansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 grudnia 2013r.

Wvszczesólnienie
Wpłvwv własne
Dotacie. w tym zbudŻefi Gminy
Dotacia oozabudżetowa

W

wysokości 2 1 8.

Na koncie 760
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Przvchodv osółem
Stan sotówki na ľach,batlkowym

I

750
'760
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Wvkonanie

Plan

Konto

w Cegłowie zrealizowała

przychody w

a z lJrzędu Gminy GBP uzyskała środki na bieŻącą działa|nośĆ,

w wysokoś ci 2I3 '7Ż0,28 Zł tj. 92,92 oÁ plarul

Ponadto nadzieÍĺ31 gľudnia 2O1'3r, GBP posiadałanarachunku bankowych środkiw kwocie
58I,56 zł.

Zestawienie z wykonania planu ľozchodów planu ľrnansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 gľudnia 20l3r.

Konto

Wvszczególnienie

Wvkonanie

Plan

,/.

400-1

Mateľ.birrrowe, eneľgia el ektr,

13 000,00

wvnosaż

400-2

Usługi obce : prenu meÍata,
usł.pocztowę i inne
opłatv PZU i nne

II

ĺ 000,00

884,81

91.42
80.69

400-3

I 000,00

Ż50l3.90
4r4,00

400-4

135 000,00

134249.38

99.44

Składki ZUS i FP

400-5

26 000.00

25838,00

99.3 8

odois na ZFŚS
Delesacie. szkolenia i inne

400-"1

4 500,00

3009,51

66,88

400-8

300,00

l2Ż,03

40,68

410-l

27 400.00

2r0'72.31

76,97

4r0-3

800,00

0,00

0,00

238 000,00

2ŻL603,94

93.11

3

Wvnagrodzen a osobowę

Zakup książek

Pozostala dziďalnośó statutowa

oGÓŁEM RoZCH{}DY:

41.40

Do 31 grudnia 2OI3r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała

ľozchody w wyšokości22I'603,94 zł co stanowi 93,lI
po

szcze gőlnyc h ko ntach

o

bľazuj e

p

ow

y

ższa t ab

e

1

%o

planL Przebieg wykonania na

a

Na koncie 400-1 wykonano śľodkiw wysokości 11.884,8I (]9,23

%o

planu) w tym wydatki

na:
- mateľiały biuľowe

- eneľgia elektľyczna
- woda - koszt centralnego ogrzewania

Nakoncie

400-2 ugłLrP-i'ĺibce wykorzystano 25.013,90

zł co stanowi 61,01 oÁplanu awtym

wydatki na:
- usługi telekomunikacyj rre
- vĺywőz nieczystości
- pľowizje bankowe
- pľenumeľata prasy
- usługi pocztowe i RTV
Środki na koncie 400-3 opłaty PZIJ
%,

i

inne ztęalizowano śľodkiw wysokości414,00, tj. 4I,40

pIanu.

Na koncie 400-4 wynagrođzeniaosobowe pracowników GBP wykoľzystano Śľodki w
wysokości134.24q';ąl*',ĺ':1:]ęo stanowi 99'44

Yo

p|anu

Na składki na ubezpięczenia społeczne i Fundusz Pĺacy (konto 400-5) wydano
25.838,00 Zł.,ti' 99,38 %oplanu

odpis na ZFŚS ztealizowano w 66,88 Yo planutj. kwotę 3,009,5I

ZŁ

kwotę

wydano zI.072,3t zl. (76,91 % planu) co pozwoliło na
Na koncie 41c-1 ľŕiĺ<ĺ:in'książek
uzupełnienie księgozbioru o nowe pozycje książkowe

Na 31 grudnia ?0I3r' w gminnej Biblioteoe Publicznej nie wystąpiĘ zobovnązania
wymagalne.
Na 31 należności2013r.
wymagalne.

w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wysĘliły należności

Przędłażona informacja umożliwi dokonanie ooeny wykonania plTu ťtnansowego
Gminnej Bib1iotęki Publiozrej w Cegłowie za20I3t. i będzie pom.ocna przy dalszej realizacji

ľlanu,

;

r-:. 11i': ĺ,

4.ISTOTNE ZDARZENIA DoTYCZĄCE ROKU oBRoTowEGo I LAT
UBIEGŁYCH UĘTE w SPRAWoZDANIU FINANSOWYM

I)

Informacje o znaczących zdaľzeniąch doýczących ląt ubiegĘch ujęých w
spr aw ozdaniu finansowym roku obrotow e go'

Nie dotYczY

2)

InJbľĺnac,ieo znaczących zdąrzeniach , jakie nastą1liły po dniu biląnsowym
m'
n i e llw z !ĺ (dni o ny c h w Sp r aw o z d ani u fi nan s owy

ct

W roku obľotowym takię zđarzenia nie miały miejsca'

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad
rachunkowości, w

(polityki)
sporządzania
tym metod wyceny oraz zmian sposobu
ĺi luywieľają one istotny wpłW na sytuację
ik finansowy jednostki, ich pľzyczyny i
wyniku finansotvego oraz zmian w kapitale

ffunduszu) własnym
ŻaĄnl'z1'l.9-,vyŻszyclr

sýuacji

w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła'

ĺLanych sprau'ozdania
4)
' In/'oľnacjĺe liczbowe zapewniające poľównywalność
sprawozdaniem za ľok obrotoluy'
finansouiugo ,o rok poprzedzający ze

Nie dotYczY.
gdy spľawozdanie
5)Infoľmacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych ,
takie nie jest w myślprzepisóul ustawy spoľządzone'

Nie dotYczY
ő)

Infĺrľłlĺtc;ii',l

o ł ąc z e

ni

a sp

ó łe

k

Nie dotYczY
7) ĺtrĺyja śni

e

ni e p ow ĺlżny c h z a gr

o że

ń dl a ko ný nu a cj i dz i ałal no

śc

i

Nie dotYczY
niż wymienione powyżej, nogłyby
8)W pľzypadku,
'wpĘnąć gdy inne infoľmacje

w istotny

,á orurę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy
spos'ób
jednostki, należy ujcmnić informacje '

'

zostaLy zawartępowyżej.
Wśż;'!ti:ĺll'infoľmacje

Data sporządzenia:28 lutego 2014 r.

. '-i.'i,:

ĺNFoRMACJA DoDATKowA

do spľawozdania finansowego za2013 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

Wpľowadzenie do sprawozdania finansowego.
podstawowy pľzedmiot dziąłąlnościjednostki oľaz
wskaząnie właściwegosądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

1) Nązwa i siedziba jednostki,

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 22,05-319 Cegłów
NIP: 822. t471469
REGOITI: i/,C747785
Nazwa rejestľu : Rejestr Instytucji Kultuľy, pozycjant I

2)

ĺľskązanie olłesu objętego sprawozdaniem'

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie pľezentuje sprawozdanie finansowe Za
ľok obrotowy ľozpoczynający się w dn. 01.01.2013ľ. i kończący się w dn'
3I.I2.2013ľ.

3)

jeżeli w skład
Vĺ/sknząnie, że sprawozdanie finansowe zawieľa dane łączne,

jednostkl wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
s

amođzie!łliespľaw ozdania finansow e'

W bieżącym ľoku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzĺe
jednostki oľgaĺizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego
spraworda.ria ňnansowęgo, jednostka nie była więc zobowiązana do spoľządzenia
łącznego sprawozdani a fi nansowe go'

4)

ĺľskaząnie,czy Sprawozdąnie finansowe zostało spoľządzone pľZy ząłożeniu
kontynuowclnia áziałąlnościgospodaľczej przez jednostkę w dającej się
pľzewidzieć pľzyszłościoraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
z a gr o ż e ni

e konĘnu ow ani a pľ z e z ni ą dzi ał alno

śc i.

ĺjzieiíi.spotządzenia sprawozdania f,tnansowego nie Są Znane zdarzenia,
któľe mu głý y zagraŻać, kontynuow aniu ptzezj edno stkę działalno Ści w okľesie
nĄblizszych 12 miesięcy w niezmienionym zakľesie'

Na

5)

onlówienie pľĄętych zasąd rachunkowości, w tym metod wyceny aktywĺ5l+' i
( takze amorĘzacji) , pomiaru wyniku finansowego cľaz
pasyvów
'sporządzania
sprawozdania finansowego w zalcresie, w jakim ustawa
pozo

s

taw i a j e dno

s tc e

pľ aw o wyb oľu.

Spľawozdanie ĺtnansowe zostało przygotowane zgodnie Z wymogami Ustawy
z dniaŻ9 wĺześnial994r. o ľachunkowościobowiązującymi jednostki.
Jedncstlł: ĺ; porządza ľachunek zysków i stľat w układzie poľórł'nawczym'

W spľawozdaniu ltnansowym GBP wykazuje zdavenia gospodarcze zgodnie z
ich treściąekonomiczną.

Wynik f,tnansowy jednostki Za dany ľok obľotowy obejmuje wszystkie
osiągnięte i ptzypađającena jej ruecz pÍZychody oruz związane z Íymi
pľzvi;ho.ĺl,a:ni koszty zgodnie z zasadarni memoľiału,współmieľności
pľzychoclclw i kosztów oraz ostroŻnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzięĺbilansowy w następujący sposób:
1) śľodkitľwałew budowie - w wysokościogółem kosztów poniesionych na
ich nabycie, a w pľzypadku wýworzenia koszty związane z ich
wyworzôrriem. W pľzypadku utľaty wartości pomniejszonych o kwoty
wynikaj ące z trwałej utraty wartości,
2) uďziały w innych jednostkach , otlz inne inwestycje za|iczane do aktywów
tľwałych wediug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu tľwałej
utraty wartości
3) inwestycje kľótkoterminowe według cen nabycia
oraz wartościniematerialne i pľawne - według cen nabycia,
4j śĺľ;ĺ!l.li'łĺĺĺałe

a vü

pľzypadku wytworzenia według kosztów wytwoľzenia
ponrniejszorlých o odpisy umoľzeniowe' a także o odpisy z tytllłu tľwałej

5)
6)

7)
8)

9i

)

utľaty wartości,
rzęczowe składniki aktywów obľotowych według cen nabycia lub kosztów
wytwoľzenia, nie wyŻszychod cen ich spľzedaŻy netto na dzięÍĺbilansowy
nálezności i udzielone poŻyczki - w kwocie nominalnej zapłaty. bez
odsetek z týlúu opóŹnionego teľminu zapłaty pľzy okĺesie zaległościnie
pr zekł aczając ym tr zę ch mi

zobowiąziĺiu -

*

esi

ęcy

kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z nal.iczonymi

dsetkami za nieterminową zapłatę
ľezęrwy - według uzasadnionej oszacorvanej wiaľygodnie wartości
llęiľ;,]!i własne oÍaz pozostałe aktywa i pasywa według wartości
o

norninalnej

Do wyceny według cen nabycia lub wytwotzenia, cen ľynkowych, wartośoi
godziwej stosuje się definicje i okľeślerriadla poszczegő|nych kategoľii cen
(wartości) zawarte w aľt. 28 ust' 2,3 i 4 ustawy o ľachunkowoŚci
Śľodki tľwałe Umatzanę są według metody liniowej począ\yszy od miesiąca
następnego po miesiącu pľzyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym
Szacowanemu okresowi ich ekorromicznej użyteczności.

il.

Infoľmacje i objaśnienia do bilansu
]) Szczegółolay ząkľes zmian wclrtościgľ'up rodzajowych śľodkólvtmuałych,
wurĺ'ćí:łĺ:i|:Ą'iefuaterialnych i pľawnych oľaz inv,estycji długoterminowych,
zav)ierająćy stan aktywów na początek ľoku obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z ýtułu aktualizacji wartości , nabycia, przemieszczenia
wev,nęĺrznego oľaz stan końcowy, a dla majątku amorĺyzowanego- podobne
przedstawienie stanów i Ętułóv, zmiaľl doýchczasou'ej amoľýzacji lub
1.

umorzenla

.

A) Rozl;czenie majątku tľwałego zą 20 ] 3r.
Zwiększenia Zmniejszenia Stan
Stan
koniec
na
(nabycie)
na
ľoku
początek
ľoku
82 500,00
82 500,00
491 277,Ż3
497 277,23
13 985,40
13 985,40
593162,63
593 762,63

L.p. Wyszczegĺ3lnierrie

1

2
1

Gľunty
Budynki i budowle
IJ rządzenia tech nicztre
Razem

B) Rozliczenie umoľzenia m ajątku trwałe go za 20] 3ľ'
L.p. 'V,ĺyszczegőlnienię

I

Ż.

v,

początek
ľoku

l6

Budynki i
budowle
Uľządzeĺ\a
techniczne
Razem

2)

Stan na

aľ ĺ c ść 2

Zwiększenia
(amoftyzacja

bieŻąca)
12 43r,93
663,57

g 905,90

979,08

g6 569,47

13 411,01

ľuľlĺóulużytkow anych

w ie

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na
koniec
(koľekta)
(koľekta)
ľoku
89 095,50

lU óö+'yó
99 980,48

czyśc ie'

Gruntów takiclr w okľesie spľawozclaw czymjednostka nie posiadała.
anloľtyzowanych lub nie umaľzanych przez jednostkę śľodkólu
umów, w
tľwałych, uzywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych
ým z tytułu umów leasingu.

3) wartośćnie

W okľesie spľawozdawczympozycjata w naszej jednostce nie występuje'

4)

Zobowiązania wobec budzetu państwa lub jednostek samoľządu teľytorialnego
z tytułtl i'łry'spąrio urawa własnościbudynków i budou'li'
t_,

W okľesie spľawozdaw czylT| nie występowały zobowiryzaĺia wobec

budżetu

państwa lub jednostek samorządrr terytoľialnęgo Z povĺyŻszych tytułów

5)

Stan na początek ľoku, zwiększenia i zmniejszenicl oraz stan koncowy ftłnduszu

insýtucji.

roku
Wyšzczőgótni. Stan- pocz.ľoku Zmniejszenia Zwiększenia Stan-koniec
Fundusz stat. sos'ĺĺs,go]3.41],01 7.313,56 497.678,51
Na kwotę zmniejszenia składająsię :
- f, ąft ;ot - pozostałe zmniejszenia (amortyzacja za2013ľ.)
Na kwotę zwiększeilia składają się:
- 7.313,56 - zYskza20I2t.

6) Stan ną początku roku obľotowego , zwiększenia i v,ykorzystąnie oraz

stąn

końcoyl,y kapitałów ffunduszy) ząpasowych i rezerwoylych, o ile jednostka nie
spoľządza zestaulienia zmian w kapitale (funduszu) u'łasnym.

ani w

W

okresie poptzeđzającymokres
Cll<l:ĺ.,sie spľawozdawczym
spľawozclawczy Żaďne kapitały Zapasowe i rezeľwowe nie występowały

7) Dąne

o

stanie rezerw według ceĺu ich utworzenia na początek roku

obr ot ow e go, zw ięks z eniach, wykoľ zystaniu,

ľ ozw

iąz aniu i s tani e końc owym'

Nie dotyczy

8) Dane o odpisach aktualizujących waľtośćnąleżności,ze wskązaniem Stanu ną
początek ioku obrotowego, ałiększeniach, wykorzystaniu , roałiązaniu i
stanie na koniec ľoku obrotowego.

Nie io,q.i',f

g) Podział zobowiązań długoterminowycĺl według pozycji bilansu

o pozostałym

na dzieri bilansowy, pľzewidyvanym umov'ą okľesie spłaý:
a) do I roku
b) od I roku do 3 lat

c)

powyżej 3 lat do 5 lat
d) powyżej 5 lat

w okľesie sprawozdawczym zobowiązania takię nie wystąpiły

10)wykc:81"Ltp zobowiązań zabezpieczonych
wskdze,'jiłlll jego rodzaju )

na

majątku jednostki

(

re

Zobowiązania takie w okľesie sprawozdawczymw jednostce nie występowały
wcłrunkowe, w lynl róv,nież udzielone przez jednostkę gwarancje
i poľęczenia , także wekslowe.

ĺt) Zobowiązania

Żadnę zobowiązaĺia warunkowe ani poręczenia

w

jednostce

w

okľesie

spľawozdaw czy m nie występowały

2.

INFO]{M'^.CJE I OBJAŚNIENIA Do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) struktura rzeczov)a ( rodzaje działalności) przychodów netto ze

sprzedazy

produktóu,, towarów i mateľiałów'

-

Przychőd ze sprzedďzy usług kseľo

Przvchődz

RAZEIVĺ przychody ze sprzedaŻy i zľównane z nimi

2)

:

4'58I,56 zŁ
2I3']20,28 zŁ
218.30I,84 Zł

wysokość i wyjaśnieniaprzyczyn odpisów aktualizujących śľodkitľwałe'

w okręsie

sprawozdawczym jednostka

nie

dokonywała odpisów

aktualizuj ących wartośó śľodkówtrwałych.

3) Infoľmacje o pľzychodach, kosztach i wynikach działalnościzaniechanej

w

ľoku obrotowym lub przewidzianej do ząniechania w roku następnym.

ŻadnazpowyŻszych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

4)

ĺľprzypadku jednostek, które sporządzająrąchunek zysków i strat w wariancie
t<ajłujńclłin7,m, dane o kosztąch wytworzenia pľoduktów na własne potrzeby
oľąz o kd.łztach ľodzajowych.
Jednostka spotządzaľachunek zysków i strat w wariancie porównawczym'

5) Koszý wytývoľzenia środków trwaĘch w budowie, środków tľwałych na
własne potrzeby

Pozycjataka w jednostce nie występuje.

6) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nawady na
niefinansol,ve ąkWą trwałe,' odrębnie należy wykazać poniesione i planowane
nal;łaĺly ntĺ ochronę środolvis ką.

Pozycjata w ľoku obľotowym jednostki nie dotyczy

7) Infoľruacja o zyskach i stľatach nadnvyczajnych z podziałem na losowe i
pozostałe

Zyski i stľaty nadzwyczajne w ľoku obrotowym
nie wystąpiły

8) Podatek dochodowy
r-.Iie

i

poprzedzającym w jednostce

od wyniku na operacjach nadałyczajnych

ĺti51'cłŻy'

3.INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH
lnformacje o
1) przeciętnyn w roku obrotowym zątľudnieniu , z podziałem ną grupy ząwodolłe
:

Przecietne zatrudnienie w roku
Wvszczesólnienie
2,00
Pľacownicy umYsłowt
0,5
Pľacownicy na stanowiskach
ľobotniczych

oľ'ĺileln

2) 'tľynagrodzenia.'
W okľesie spľawozdawczym wypłacono wynagrodzellie wraz z pochodnymi na kwotę
160.087,38 zł.

4.ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE RoKU oBRoTowEGo I LAT
UBIEGŁYCH' IIJĘTE w SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

I)

Infoľmacje o znaczących zdarzeniąch doýczących lat ubiegłych ujęých w
spraw ozdaniu finans owym roku obrotow ego'

Nie dotyczY

2) Infoľmacje o znaczących zdaľzeniach , jakie nastryiły po dniu bilansowym
nie

uw z gl

ą

ędnionych w Spľ aw ozdaniu finans owym'

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca'

3) Pľzee|,staiiienie dokonanych w roku obrotowym zmiąn ząsad (polityki)
rąchuľlkoyvości, w tym metod wyceny oľaz zmian sposobu spoľządzania

sprawozdania finansowego, jeżeľi wywierają one istotny wpłW na sytuację
majątkową ftrrn"rą i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i
spou,odowaną zmianami kwoię wyniku finansowego oľaz zlnian w kĺlpitale
(unduszu) własnym

Żadnazpowyższych sytuacji w jednostce w roku obľotowym nie wystąpiła.

4)Informacjeĺiczbowezapeluniająceporówn1,walnośćdanychsprawozdania
'
za ľok obrotowy'
Jinansowego za ľok poprzedzający ze Sprawozdaniem
Nie ďłl';;iiry'.
5)Infoľmacje ĺlotyczące koł'lsolidacji sprawozdańfinansowych
takie nie jest łv myślpľzepisĺiwustawy sporządzone'

, gdy spľawozdanie

Nie dotYczY
6)

Informacj

e p o łącz

e

ni

a sp

ó łe

k

Nie dotYczY
z)Wjas1;.1?u.ľo,,,,,chzagrożeńdlakontynuac'jidziałalności
Nie dotýozy
niż wymienione powyżej, mogĘby w istotłly
'wpĺynąć gdy inne informacje
na ocenę sytuacji ľľnjątkowej, finansowej oraz wynik finansowy

8)'.tľ pľzypadku,

'poíĺb naĺeŻy ujawnić informacje
jednostki,

,

W s zy s tki e info rm acj e zo stały zaw attę

Data sporząďzeria:28 lutego 2014 r,

po

wyżej'

