
WfiJT G&tlł,łY Z&POtl§§ Zarządzenre Nr 20612016
p,łlł, zeluńsk,,:wolskł Wójia Gminy Zapolice

woi" ł*dzki* z dnia3O marca 2016 roku

w sprawie : zatwięr dzęnia rocznego sprawozdania fi nansowego samorządowej instytucj i
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicachza 2015 rok.

Na podstawie ar1. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmirrnym
lDz.U.z20I5r,poz.15l5,poz.1045,poz,1890/ wzwiązkuzart.53 ust. 1ustawy zdnia29
wrzeŚnia 1 994 roku o rachunkowości lDz. U . z 2013 t. poz, 330, poz. 613, z ż0I4r. poz. 7 68,
poz.1100, z2)I5r.poz. 4,poz.978, poz. 1045, poz. 1166,poz. 1333, poz.I844 l oraz art.29
ust. 5 ustawy z dnia25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej lDz. U . z 2012 r. poz, 406, z 20I 4r, poz. 423, z 20I 5r. poz. 337, 1 505/
zarządzam, co następuj e:

§ 1. Zatwierdzam przedłożonę pTzez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

w Zapolicach roczne sprawozdanie finansowe za20l5 rck.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składasię z:

1) bilansu sporządzonego na dzięń31 grudnia2015 roku,

2) rachuŃu zysków i strat za okres od 1 stycznia do 3 1 grudnia 2015 roku,

3) dodatkowej informacji,

i stanowi zŃącznik do niniej sz ego zarządzęnia.

§ 3, Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§Ę, Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Zapolice.
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(pieczęc .jednostki ) BILANS

§porządzony na dzień: 31, gru.dnia ?91§ rql1u.

jednostka oblicze. : ^:

§tdii:lirl]a]l]]]l PAsYwA Stan ne
ą'l.a :1. r:' rn{ | lti| :. :..,ął. 1' 2{|1:ął,. 31...12,'.2al4r 31 ,2::,5-

A Aktvwa trwale 3 440 00 43 8,16,40 A kapital (fundusz) własnv 215.84 .:: ^

I
wartości niematerialne
i prawne 0,00 26 066.40 I Kapitał (fundusz) podstawowy 1EE Ąa

Koszty zakończonych prac
rozrł,oiowych

II Należne npłaty na kapital
podstawolvy (wielkość uiemna)

2 Wartość finny uI Udziały (akcje) własne
(wielkość uiemna)

-]
Irinc warlości niematerialne
i nraw-ne

26 066 40 IY Kapitał (fundusz) zapa§owy

4
7,allcz.ki na wartości
niematerialne i orawne

V Kapitał (fundusz)
z aktualizacii wyceny

II Rzeczowe aktvwa trł-ałe 3 440,00 17 750,00 Vl Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe

srodki trr.vałe 3 440,00 17 750,00 VII Zysk (strata) z lat utliegłych 60,67 2a: :

a)
grun§l (w tym prawo
uzytkowarria wieczystego gluntu)

VIII Zysk (strata) netto

b)
budynki, lokale i obiekty
inzynierii lądowcj i wodnci Ix

Odpisy z zysku netto rv ciągu
roku obrotowego
(wielkość uiemna)

c) urządzenta techniczne i maszyrry 3 440,00 17 750,00 B Zobowiązania i rezerwy na
zot}owiazania 3 809,46 43 867,10

d) środki transporfu I Rezerw1, na zoborviązania 0,00 000

e) inne środki trwałe
Rezcnva z Iytułu odroczonego
podatku dochodoweso

) srodki trwałe lv budowie 2
Rezerw-a rla świadczenia
el-nerytalne i nodobrre

0.00 0,00

J
zaliczkl rra środki trwałe
w budowie - dlugoterminowa

Iu Należności dłu goterminowe 0.00 0,00 krótkoterminowa

od iednostek nowiazanvclr 3 pozostałe re7efwv 000 000
2 od oozostałvch iednostek dhlsotemrirrowe
IV Inwestvcie dłusoterminowe 0,00 0,00 krótkoterminowe

Nieruchomości II zobowiazania dłusoterminowe 000 0.00
2 Wartości rliematetialne i prawne l wobec icdnostek nowiazanvclr

3
Długotemrinowe aktywa
finansowe

0.00 000 ż Wobec pozostałycIi jedllostek 0,00 0,00

x) lv i ednostkach oorviazallvch 0,00 0,00 a) krcdvtv itlożvczki

udziały lub akcie b)
z tytrrłu emisji dłużnych
oaoierów wartościowvch

intre papielry wartościowe c) inne zobowiazania fi narrsowe
rrdzielone noż.vcz,ki d) lnne
inne długotemrinowe aktywa
finansowe

IlI Zobowiązania
krótkoterminowe

369,46 50,70

b) w oozostałvch iednostkach 0,00 0,00 1 wobec iednostek nclwiazanvch 369,46 0,00

- udzlały lub akc.je a)
z tytułu dostaw i usfug,
o okresie wvmasalności :

0,00 000

- inne oaoierv wartościowe -do l2lniesiecl
- udzielone pożyczki powyżei 12 miesięcy

intre długoterrnirrowe aktywa
finansowe

b) l1111c 369,46

4 Itrtle iIlwestvcie dłusoternrrrrowe 2 wobec nozostałvch iednostek 000 50,70

v Dłu goterminowe rozliczenia
miedzyokre§owe 000 0,00 a) kredyty i pożyczki

1
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku doclrodowego

b)
z tytułu emisji dłuznych
papierów wartościowvch

ż
Inne rozliczenia
tniędzyokresowe

c) inne zobowiązania fi nansorł,e
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Z tylułu dostalv i usług.
o okresie rvvtnaca]ności:Aktywa obroto}łe 585,30

l2 miesi
z.alicz.ki otTzvlllane na dostarł
zoborviazania weksloweProduktv goto\\ a

z tytułu podatków. ceł.
ieczeń i innvch śrł,iadczcń

z tvtułu7,allczki na dt st.,.i ,

Należności krótkoterminorr e i

Funduszc spccjalneNależności oC i ecr.ls::,,

43 816 40z tyfuhr dostarr

uierrrna wartość flrmdo 12 miesi.-cl

43 816.40Inne rozliczetria
- po\\ yze_] 1] mie:iecr

43 816,40krótkotcrr-lrinoweNależnoscr od pozostałr ch

z tytułlr dostarr r usłltg. tl
okresie splan :

do l2 rrliesięc1,

- oor,vvżei 12 miesiecr,
z tytułu podatkórr,. dotacji, ceł,

lrbezpieczeli społeczrry,clr
i zdrorł,otnycli oraz intlych
ślviadczeli

doclrodzone na drodze s

lnwestvcie krótkoterminowe
Krótkoterminorł,e aktyrva
finansorve

udziałv lub ak

inne paptery warlościowe

- inne kr(Ńkotenninowe aktywa
finansowe

- udziały lub akcie

- innc papiery wańościowe

- inne krótkotetminowe aktylva
finansowe

środki pieniężne w kasie t na
rachunkaclr
irrne śr,odki pieniężne

inne aktywa rlieniężne
Inrle inwestyc.je
krótkoterminowę

!. _i i i_] 1,/

łą
"{,ii Dl,, iu]! , ,

1Data i podpis osobr,. którei pou ierl ono prtll
rachunkowych)

Druk: \Vyda*nichvo Podatkowe GOFIN sp. z o.o,.66-400 Gorztirv WLkp,, ul Ortncoua 8

ń"ł ł* źC{t
iil; ip;Jpi; kl.i".rit" j..inóiit i, u jezeLi j".tnostt ą
kieruje organ lł,ieloosobowy" v,szystkich człoŃów tegtl organu)
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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
(piecZęó jednostki) sporządzony za okres §l grudnia 2015r

(wariant porównawczy)

,', r;,, i,|j!i_U!\,vźi

żi, ,}A . §"O{t l }erl,b Wt, jŁczak_
(Data i podpiS osoby, której powierzono ksią9
rachUn kowych)

Druk; Wydarvnictu,o Podatkowe GOFIN sp, z o.o,.6ó-.100 6orzórr \\'lkp., u1, Olr,ocolva 8

Ań,a} ĄałL
rb,ii i boopi iióio*nił" j,idń.jjdńii:r,t

jed nostka obl iczen iowa : zł

Kl!F{,1,łi]l

;i] 5.j§Ł{;.

kieruje organ W]e oosoboWy, Wszystkich

Wi:T9 ::]§iłne -''ak
31.12.2ł14r, '',31,,12:2015r

A przvchody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. w tvm: 219 934.46 195 496.22

od iedrrostek oowiazanvclr
Przychody netto ze sprzęda,źy produktów 219 934,46 195 496,22

n Zmiana stanu produktórł, (zwiększenie - wartość dodatn ia,
zmnieiszetrie - wafiość uiernna)

III I(oszt wvtworzenia produktów na lł,łasne ootrzebv iednostki
IV PrzvcIrody netto ze sprzedży towaló\,v i materiałów

B kosztv działalności operacvinei 219 934,46 196 799,1

Amortvzacia 44 634,15 26 631,2i
il zużycte materiałów i elrergii 7 464,45 7 771,6s
III Uslusi obce 11 340.34 8 521 ,0l
IV Podatkiiopłaty.wWm: 136,74 149,7

- podatek akcvzowv
wvnagrodzenia 125 766,99 128 563,5,

VI L]bezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27 539,85 23 049,7 1

VII pozostałe kosztv rodzaiowe 3 051,94 2112.2-,
VllI wartość sprzedantch 1o\Ą lrów i lnaterialórł
,llClll ,',Zr§k {§ł,r8ta} ,ze,śplżęd*żv:,{§,_:,,,p1.1ll,,,1,1",,,l1,"]]].,l".,l,..l,..]:.... ,. ]]]o]00 1,.302,9ż

D pozostałe Drzvchody olreracvi ne 42,B9 1 535.3a

zvsk ze zbycia niefinansowtch aktłwów trwahcll
II Dotacie
T]1 Inne przychodv operacvine 42,89 1 535,31

E pozostałe kosztv ooeracvi ne 0,00 0,0(

Strata ze zbvcia rriefinansowvch aktvwów tnvałvch
II Aktualizacia wartości aktvwów niefinansowvclr

II1 Inrre kosztv operacvine
F Zysk (strata) z dzialalności operacvinei (C + D - E) 42,89 232,3|

G przvchodv finansowe 17,78 17,9,,

Dvwidendv i udziałv w zvskach. w tvm:
od iedrrostek powiązanvch

Il Odsetki, w tym: 17,78 17,9,,

od iednostek powiązanvch 17,78 17,9-,

II1 zy sk zę zbvcia ilrrvestvci i
IV Aktualizaci a wartości inwestyoi i

Inne

H kosztv finansowe 0,00 0,0(

Odsetki. rv tyrn:
dla iednostek oowiazanvch

II strata ze zbvcia inr.vesłcii
III Akttralizacja rvlfl ości inwestvci i

IV Inne

I Zy§k :(§tratą),]r],działalńóś§i,gospodaiaieil(§;,{llsl; }f ), ]::,],:::::ll: ],l]:::]]ll:]].]]60,67 250,,3(

.l Wynik zdarzeń nadrwyczainvch (J.I. - J.II 0,00 0.0c

Zyski rradzwvczaine
II stratv nadzwvczaine

.',Ę: ]Zy§k{§tfatr}bruttQ_fi]+AlJ) ,, l]l],.]l.]l],l|ll:]]lll]l],.]:,:l]l,ll11:l'l|l ,,,,,,,.,,..,,,,,,,] 60,,6i :::,]]i]ll]::::,] ],']1.1:.250,3e

L podatek dochodowv
M Pozostałe obowiązkowe zmnieiszenia zvsku (zwiększenia stratv)

,,Nl:l]:::: ,6Vik (ś&nta}lńCfto,{I(;,lL';'M} ,.:1,1,,l;,:l1,1:,l:,,l.,;..,]l]l..],:,l'],,,."] ,,,,,,,,,,::]:]::::_::.,,_:: , .. ]60.67 250,3t
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V INFORMACJA DODATKOWA
Do SPRA\ryOZDA|{IA FINANSOWEGO ZA2015 RoK ORAZ DODATKOWE

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH

Dzia| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2015 roku stan środków na rachunku bankowym
na początku roku 2015 wynosił : 585,30

PRZYCHODY wynosiły- I97.049,52

1. Dotacjapodmiotowazbudżetugminywykorzystana - 177.000,00

Dotacja celowa z MK i DN
Dotacja celowa Fundacji Orange

Kapitalizacja odsetek
Pozostałe przychody - zwrot z ZIJS
Przychody z amortyzacja środkow trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych -

KOSZTY ogółem -

1. Amortyzacja
- zakup ksiązek
- amotlyzac.j a środ.trwał.waft .niemater.

2. Zużycie materiałów i energii
- zużycie energii
- zuży cie materi ałów/mat. biur. tusze,tonery,

środki czystości,programy antywir.
- kosztyopału tzużycie wody

3. Uslugi obce
- usługi telekomunikacyjne
- prowizje bankowe
- zakup prasy,prenumerata czasopism
- szkolenie pracowników
- inneusługi/koszt.przesył.przegl.gaśnic/ -

Wynagrodzenia
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia bezo sob.umowy zlęceń

Ubezpteczenia społeczne. i inne świadczenia-
składki na ubezp.społ.Fundusz Pracy
świadczenia urlopowe

2.
1J.

4.
5.

6.

4.100,00
1r1 ĄĄ
-,, l -)-zz

I7,97
1.535,33

14.023,00

196.799,16

26.631,23
8.600,75

18.030,48

7.771,69
2.978,55

2.673,14
2.180,00

8.521,04
2,]47,24

193,00
1,518,98

370,00
3.69I,82

128.563,52
123.443,52

5.120,00

23.049,71
19.76],92
3.28I,]9

4.

5.



l
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6.

7.

KoszĘ opłat i składek
- opłata abonamentowa

Pozostałe koszĘ
- podróze słuzbowę
- ubezpieczenie wypo s ażęnta
- inne koszty

149,70
l49,70

2.112,27
864,96
429,00
818,3 1

Zysk z działalności biblioteki za 2015 rok wynosi : 250,36

Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach na dzień3l.12.2015 rok posiadazobowtązante
krótkoterminowe - rozrachunki z dostawcami kwota 50,70
Srodki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł. amortyzuje się liniowo.
Pozostałe środki trwałe o warlości nie przekraczającej 3.500 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu
zasady I00% wartości w momencie zakupu.

tilń stan na koniec
roku

Zestawv 3.440.00 + 20.710,00
- 6.400,00

-10.733,00

I7.150,00
komputerowe,

Iurządz. techn.

Wartości
niematerialne i
prawne

36.799.40 26.066,40

Rozliczenia międzyokresowe przychodów występują w Pasywach bilansu - Zobowtązanta t

rezerwy na zobowlązania - Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 43.8t6,40 to otrzymana
dotacja celowa z Instytucji Kultury i darowizna zFirmy Microsoft.

Nalezności w bilansie występują w kwocie 167,95 - rozrachunki publiczno-prawne nadpłacona
składka ub ezpieczenia sp ołeczne go i zdrowotne go .

Stan środków na rachunku bankowym na dzięń31.12.20l5r. wynosi -348,95

Zapolice, 22.02.201 6r.

Opracowała
Barbara Wojtczak

Wyszczególnienie Zwtększenta
Zmniejszenia
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