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Uchwala NrXU6o/2015

yfl,yfr".rf3;;ifi;il.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania linansowego powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok20l4.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq&ie gminnym
(tj. Dz. u. 22013r. poz.594 zp6in. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz.u. z 2013 r. poz.330 z p6in. zn. ) i art.8 ust.1 i ust. 2pkt.2 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (d. Dz.U. z 2012r. poz. 642 z p6zn. zm.) - Rada
Miejska w Brzesku uchwala co nastgpuje :
$1
Zatwierdza sig sprawozdanie finansowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki publicznej
w Brzesku zz rok 2014 obej mujqce :
l/ bilans (wersja pelna) wykazuj4cy sumy bilansowe w kwocie : 338.819,06 zl ;
2/ rachunek zysk6w i strat, zamykai4cy sig wynikiem dodatnim w kwocie: 24.690,61 zl
:
3/ wprowadzenie;
4/ informacjg dodatkow4 uproszczon4.

$2
Zysk w kwocie :24.690,61 zl przeznaczz

sig na zwigkszenie funduszu

insqtucji kultury.

$3
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Brzeska.

$4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia
Miejskiego w Brzesku.

i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeri Urzgdu

Przewodnicz4cy
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysaof Ojczyk
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por6wnawczy
za popeedni rok

Pzychody netto ze sprzedary I zr6wnane z nimi
Pzychody netlo ze sprzeda2y produkt6w

I

obrotowv 2013

za bie2Acy rok obrotowy
2014

1489776,,t1

'1s04681,80

43956,1'l

28611,80

Zmiana stanu produkt6w (zwiekszenie ffartosd dodatnia
lt

zmnieiszenie wartosc uiemna)

Pzychody netto ze spzeda2y towar6w i material6w
t

IV

Dotacje organizoatora na dzial biezqca
Pozostal,e dotacje i przychody na dziatalnos6

B
l

I
t

podstawowa
Koszty dzialalnoSci operacyinei
Amortfzacja
Zu2vcie material6w i enerqii
usluoiobce

VI

v,I
c
D

t

t

F

G

Pozostale koszty rodzaiowe
WartoSc spzedanych towar6w i material6w

4901.r

Pozostale pr.ychody operacyjne

Strata ze zbycia niellnansowych aktyw6w trwalych
Aktualizacla wartoSci aktvw6w niefinansowvch
lnne kosztv ooeracvine
Zysk (strata) z dzialalnosci operacyinei
Przychody finansowe
Odsetki
lnne

H

Koszty finansowe
Odsetki

99191,60
242a7,37
865080,80
190624,90
5028,81

4618,89

21352,01

49255,25

34157,08

0,00
49255.25
19382,69

34157.08
31563.35

19382,69
3i1491,45

31563,:
23945.74
744.47
744.47

2366,83
2366,83
0,00

0,0(

36858,28

24690,61

0,00

0,00

36858,28

24690,61

36858,28

24690,61

lnne

Zysk (strala ) z dzialalno6ci gospodarczej
J

204426.79

trwalvch

Dolacje
lnne przychody operacyjne

ll

lt

1483329.79
94689.

180245,78

Pozostale koszw operacvine

E

1485157,22

ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia

ZYSk ze zbYcia aktvw6w

lt

29770,O0

wynagrodzenia

Zysk (strata) ze sprzedaiy

1446300,00

27720,00

s4779,16
276955,73
70944.58
27368
829961.95

Podatki i oolaty

v

,|418100.00

Wynik zdarzefi nadzwyczainych
Zyski nadzwyczaine

K
L

tratv nadzwczaine
Zysk / strata brutto
Podatek dochodowy
Pozostale obowiqzkowe zmnleiszenia zysku

(zwiekszenia stratv)
Zysk (strata)netto
N

sporzqdzii

:

Krystyna Zajac

miejscowosd i data

zalwierdzit

Bftesko, 27.03.20'15

Maria Marek
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Wprowadzenie
do sprawozdania finansowe go

I.

n

rok 2014

Informacja og6lna:

L Nazwa instlrtucji

:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku jako insQrtucja
kultury obejmuje :
Miejsk4 Bibliotekg Publicmq
2. 5 Filii wiejskich : Jadowniki, Mokrryska, Okocim, Porqba Spytkowska,
Szczepan6w
3. Powiatowq Bibliotekg Publicznq - zadaniazlecote na mocy
porozumienia miEdzy Zarzqdarnt- Miejskim i Powiatowym

l.

2. Podstawg prawn4

inst5rtucji stanowi:

-

statut nadany UchwalqNr y'XX119812005 Rady Miejskiej z drua27
kwietria 2005 r.

-

lvpis do rejestru insfrtucji kultury prowadzonego przez Gming Brzesko
w dniu 01 kwietnia 1992 r. pod numerem2-

-

nnmer identylrkacji podatkowej NIP : 869-11-89-747 nadany przez
Urz4d Skarbowy w Brzesku decyzj4 z dnia 03.10.1996 r.

-

numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Urzgdowego Podmiot6w
Gospodarki Narodowej REGON : 001057440, nadany przez Gl6wny
Urzqd Statystyczny dnia 30.06.2011 r'

3. Prowadzi dzialalnofil kulturalnq w zakresie :
- gromadzenia, udostgpniania i upowszechniania kultury.

-

Podstaw4 dzialalnoSci jest :
ustawa z dnia27 czerwcalggT t.o bibliotekach @r.U.z2012poz'642
z p6in. zm.)
ustd.wto-oiganizowaniu i prowadzen-ru dzElalnos
puldziemlka 1991 r. (Dz.lJ.z2012 poz. 406 zp6in- zm.)

II.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna prezentuje sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy od 01.01.2014 do31.12.2014, sporz4dzone
przy zaloheniu kontynuacji dzialalno6ci.
Na dzieri sporzqdzenia sprawozdania finansowego nie sq znane zdarzenia,
kt6re mogtyby zagrazaC kontynuowaniu przez jednos&g dzialalno6ci
w okresie najbliZszych 12 miesigcy w niezmienionym zakresie.

III. W biezqcym roku obrotowym w sklad jednostki nie wchodzity wewngtrme
jednostki organizacyjne zobowiqzane do sporz4dzania samodzielnego
sprawozdania finansowego, jednostka nie byla wigc zobowi4zana do sporzqdzenia lqcznego sprawozdania fi nansowego .

IV.

Sprawozdanie finansowe sporz4dzono zgodnie z wymogami Ustawy
o RachunkowoSci z dnia 29 wrzeinia 1994 (Dz.U.22009 nr 152
poz. 1223 zp6in. zm.) stosuj4c zasady rachunkowo5ci okreSlone
w niej. Przyjgte zasadyrachunkowo6ci PiMBP stosuje w spos6b ci4gty,
Jednakowo grupuje operacje gospodarcze, wycenia aktywa i pasywa,
w tym tak2e dokonuje odpis6w amortyzacyjnych. Ustala wynik finansowy
i sporzqdza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje
w nich zawarte byly por6wnyralne.

V. Poszczeg6lne aktywa i pasywa bilansu wycenione zostaty na dzieri
31.12.2014 roku w spos6b nastgpujqcy:

AKryWA TRWAI-E

obejmuj4ce:
- rzeczowe akrywa trwale, obejmujqce Srodki trwale, wycenione wedlug ceny
nabycia , pomniejszone o dotychczasowe umorzenie.
- odpisy arnofizacyjne dokonywane s4 w oparciu o plan amortyzacji, okreSlajqcy stawki i kwotg rocmych odpis6w amortyzacyjnych.
Amortyzacja naliczana jest metodq liniowq'
- Srodki trwale w budowie w wysokoSci poniesionych naklad6w.

AKTYWA OBROTOWE obejmuj4ce:
- materiaty wedlug cen nabycia
- nale2noSci w kwocie wymagaj4cej zaplacie pomniejszone o odpisy aktualizuj 4ce na nale2no5ci wqtpliwe, z zachowaniem zasady ostroinej wyceny
- Srodki pienig2ne w kasie, na rachunku bankowym wycenione w wartoSciach

nominalnych.
- rozliczenia migdryokresowe wyceniane wg wartosci poniesionych naklad6w

PASYWA obejmuj4ce:
- zobowiqzania w kwocie wymaganej zaplaty '
- rezerry na nagrody jubileuszowe utworzone w wysoko5ci szacunkowej,

- fundusz instytucj i wyceniono w wartoSci nominalnej.
VI.

Sprawozdanie zostalo sporzqdzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoSci obowi4zujqcymi jednostkg. Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna sporzqdza rachunek strat i zysk6w w wariancie por6wnawcrym.
W sprawozdaniu finansowym wykazane s4zAarzenia gospodarcze zgodnie
z ich tre5ci4 ekonomicmq.
Wynik finansowy za darry rok obrotowy obejmuje wszystkie osi4gnigte
i prrypadal4ce na jej rzecz przychody oraz zwi4zane z tymi przychodami

koszty zgodni e z zasadafii memoriatu, wsp6lmiemo(ci prrychod6w
i koszt6w oraz ostro2nej wyceny.

w cenie nabycia po aktualizacji wyceny skladnik6w majqtku pomniejszonych o skumulowane umorzenie.
Do cel6w podatkowych przyjmowane byty stawki amortyzacyjne
wynikajqce z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od
os6b prawnych okreSlaj4cej wysokoS6 amortyzacji stanowi4cej koszty
uzyskania przychod6w.

VIL Srodki trwale

s4 wyceniane

o

okesie u{tkowania

nie
przekraczajqcym jednego roku oraz wartosci poczqtkowej nieprzek'raczaj4cej
cig2ar koszt6w
3,5 tysiqca zlotych sq jednorazowo odpisywane

Skladniki maj4tku

przewidywanym

w

w

momencie przekazania do uzytkowania.

Brzesko, dnia 27.03.2015 r.
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Informacja dodatkowa
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w'Brzesku
za rok2014
zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

skr. Poczt. 7

I.
1. Om6wienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut
obcych) aktyw6w i pasyw6w oraz przychod6w i koszt6w w zakresie,
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna stosuje liniowq zasadE naliczania amortyzacj i.
Zgodrre z arl. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoici kulturalnej, odpisy
amortyzacyjne od Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych zwigkszaj4
i.rndusz instytucji kultury, natomiast odpisy umorzeniowe zmniejszaj4 fundusz. Odpisy
amortyzacyjne dokonywane s4 na podstawie planu amortyzacyjnego. Odpis6w
umorzeniowych dokonuje sig raz na koniec roku w l4cznej kwocie rocznych odpis6w.
Zakupione i otrzymane w darze ksiggozbiory podlegaj4 umorzeniu w pelnej wartoSci
w miesiqcu wydania ich do uzywania.
Przychodami instytucji kulnry sq wply*y z prowadzonej dzialalnoSci , w tym ze sprzeddzy
skladnik6w maj4tku ruchomego, z wyj4tkiem zabl'tk6w, oraz uplpiy z nalmt i daerZawy
skladnik6w maj4&owych, dotacje z bud2etu, Srodki otrzymane od os6b fizycznych
i prawnych oraz z iwtych it6del - zgodrrte z wprowadzon4 zmian4 w ustawie ,,o
organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kultualnej" @2.U.162 z 17.09.2003 O ochronie
zabltk6w i opiece nad zabytkami" $ 129)

Nie dokonyrrano operacji w walutach obcych.
2.Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod ksiggowoSci
i wyceny, jeZeli rvywierajq one istotny wptyw na sprawozdanie finansowe,
ich prrycryny i spowodowan4 zmianami kwotg tyniku finansowego
W roku 2014 kontynuowano zasady ksiggowe dla instytucji kultury.
W wyniku wprowa&enia amortyzacji Srodki trwale zakupione w roku 2014
amortyzowane wg planu amortyzacj i s4 kosztem danego roku w kwocie
rocmego odpisu W roku 2014 umorzenie Srodk6w trwatych wynosi
94.701,73 z1
Na podstawie zmian w ustawie o rachunkowo$ci zostala utworzona rezerwa
na nagrody jubileuszowe, jako przyszle zobowi4zanie wg szacunkowego
wyliczenia.
Stan utworzonej rezerwy na dziei 31.12.2014 r. wynosi :50.440,00 zL

-t
I
I
I

3.Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego zmian sposobu sporz4dzania sprawozdania finansowego
i wplyw w1.n'olanych tym skutkriw finansowych na sytuacjg maj4tkowq
i finansowq oraz rentownoSd jednostki:
Zgodnie z ar1.45 ust.2 rozdz.S ustawy o rachunkowoSci instl'tucja kultury
sporz4dza sprawozdanie fmansowe za20l4 r.
Sklada siq ono z :
wprowadzenia
bilansu sporzqdzanego na dzieri 31.12.2014 r. (wersja pelna)
rachunku zysk6w i strat sporz4dzonego za okres 01.01.2014 do 31.12.2014
(wariant por6wnawczy)
informacji dodatkowej

-

il.
l.Szczegrilowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych,
wartoSci niematerialnych i prawnych oraz trwalych lokat finansotych,
zawieraj4cy stan tych aktyw6w na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia
z tytulu przeceny, inwestycj i, przemieszczef wewn gtrznych, zm n iej szen ia
oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majqtku amortyzowanego podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej
ci i(umorzenia
l.Rozliczenie umorzenia majqtku trwalego za rok za 2013r.
Grupa Srodk6w

trr

at_vch

Stan
pocz4rKowy
na
I stycznia

ZWIEKSZENIA

ROZCHODY

Stan

koicowl
na 3l

*,""-"1
biezqca

erudnia
tn ne

likwidarja

sprzedai Darowizn
v

0
16.@6,78

II
III

3;723,79

20.370.5't

I\'

t

5.949,12

25.841.52

9.892,40

2.071,40

V

2.071,40

\.I

4.867 ,69

3.921,78

8.7 89.4'7

VIII

27 .090,66

1.000,00

28.090,66

Razem

66.625,65

r8.537.97

8s. r 63.62

1.297.806,14

73.7 64,56

r6.688,00

2.399,20

t.381.1 19,79

94.70t,73

vII
Pozostale Srodki

trwale

6.'7

69,81

1.361.800.86

( ksiesozbi6r)

WartoSci
niematerialne

19.087,20

i prawne

Og6lem aktywa

trwale

2.

llartoii gruntdw urytkowanych

6.769,81

1.469.05r,68

wieczyicie :

52.700,00 zl

Zgodnie zDecyzjqBurmistrza 2drua06.04.2010 r. Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publicznanabyla z mocy prawa, prawo uzltkowania wiecrystego
gnrntu oznaczonego jako dzialka nr 1 52 I obj gta ksigg4 wieczyst4 Nr
TRl8/0000052418 polo2ara w Brzesku, pr4'ul. Puszkina 4 oraz prawo
wlasnoSci polo2onego na tym gruncie budynku.

3.Warto56 nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkq Srodk6w
trwatych, uZywanych na podstawie um6w najmu,dzierLawy i innych um6w.

Filie PiMBP rnieszcz4 sig w lokalach t?yczonych przez Gming @ilia Jadowniki,
Mokrzyska, Okocim, Porgba Spykowska, Szczepan6w) .
Od 25.05.2011 r. PiMBP na podstawie umowy \|yczenia od Urzqdu Miejskiego
korrysta nieodplatnie z lokalu w Regionalnym Centrum KulturalnoBibliotecznym przy Placu Targowym I0.

4. Stan na pocz4tku roku obrotowego, zwigkszenia i wykorzystanie oraz
stan koricowy kapital6w( fundusz6w) zapasowych i rezerwowych.
Fundusz Instytucji Kultury

:

60.145.0{

Stan na pocz4tek roku obrotowego
Zmiany w ci4gu roku :
- zwigkszenie

-

zysk bilansowy za20l3r.
- amortyzacla majEtku trwalego
- amorty zacla ksi ggozbi oru

36.858,28
)o q) 4 q(\
73.7 64,56

- Zmniejszenia

- umorzenie Srodk6w trwatych
- umorzenie ksiggozbioru

20.924,96
73.764,56

Stan funduszu na

3

97.003.32

1.12.2014

5. Propozycje co do sposobu podzialu zysku lub pokrycia straty za rok

obrotowy.
Zysk bilansowy za rok 2014w kwocie :24.690,61 zl proponujemy
przeznaczyt, na zwigkszenie funduszu instytucji kultury.

6. Podzial zobowiqzafi wedlug pozycji bilansu o pozostatym na dzieri
bilansowy, przewidywanym umow4 , okresie splaty :
al do 12 miesigcy
stan na pocz.

roku

o,oo

zmniejszenia stan na koniec roku

zwigkszenia
60,00

0,00

60,00

bl powyzej 12 miesigcy
nie dotyczy
7.Wyl<az czynnych i biernych rozliczei migdryokresowych oraz
prrychod6w przysztych okres6w.
1. Rozliczenie migdzyokesowe (czynne)

:

A-lAbonament INSERT SA
B/ TUiR Alliartz -Wezpieczenie budynku i sprzgtu

C/ PGNiG Gazownia Tamowska Tarn6w
D/ Wydawnictwo Prawo dla Prawnik6w Warszawa
E/ Poczta Polska Bydgoszcz
Razem

:

338,25
6.731,66
9.541,49
332,50
653,40
17.597,30

I
I

5

2.

Rozliczenia migdzyokresowe (bierne)

-

kr6tkoterminowe :
- Inne rozliczenia migdzyokresowe z tytulu dostaw i uslugstan na poczqtek roku zwigkszenia zmniejszenia stan na koniec roku

29.722,t9

dluqoterminowe

27

.}tt ,77

29

.722,t9

27

.0tt,77

:

-,,Rozliczenia migdqyokresowe prrychod6w majqtku trwalego"

-

modernizacja budynku bylej Bibliotekr przy ul. Puszkina 4 w Brzesku
94.500,00
- dodatkowa klimatyzacja w pracowni multimedialnej ( dotacja celowa - Rada
Gminy w kwocie : 14.317,20 zl) 11.81 1,69

-

3.Przychody przyszlych okres6w
-stan na pocz4tek

roku

10.921,80

:

zwigkszenia zmniejszenia stan na koniec roku

8.669,01 10.921,80 8.669,01

ilI.
1.Dane o kosztach

a/

m\cte

:

material6w , energii elektrycznej i

MBP
PBP

PBP

204.426,79

20t.028,00
3.398,79

b/ uslugi obce

MBP

gazu

99.191,60
9s.789,48
3.402,12

I

c/

wynagrodzenia

865.080,80

zatrudnienie - 29 os6b - 26,25 etat6w przeliczeniowych
wtym l etatinstruktora powiatowego i 25,25 etat6w(MBP
i 5 filii) oraz umowy o dzielo i zlecenia
MBP

803.906,80
61.174,00

PBP

d/ Swiadczeniatarzeczpracownik6w (w tym ZUS)

MBP -

t90.624,90

179.331,06

rt.293,84

PBP

el arnoftyzacla
MBP - (wtymksiggozbi6r) 94.689,52

94.689,52

fl pozostale koszty

43.635,38

MBP-( w tym ubezpieczenie RCK-B , podatki, oplaty za
29.3 18,18
wieczyste uZltkowanie gruntu)
PBP -(w tvm zakup uzupelniaj4cy ksiggozbioru) 14.317,20
2. Przecigtne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych ( stan na
31.12.2014
:

r.)

Wyszcze96lnie nie

Przecigtra liczba

Kobiety

MQzczyini

\Y

Przecigtna liczba

ztrudnionych

zatudnionych

w poprzednim roku
obrotowym

roku obroto\rym

Pracownicy og6lem

wtlm:

28

26

2

2

20

l9

Pracownicy obslugi

I

j

Pracownicy
administracyi

2

2

Kadra zarzqdzal4ca

Bibliotekarze

no -bi

28

2

2
1

20

1

4
2

urowi

Brzesko 27.03.201 5 r.
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