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FGRM COADGDATKOWADO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOZA 2010 ROK

MIEJSKIEJ BIBLIOTEK] PUBLICZNEJw ILAWTE

& wnnwiiomiic dn ,nianaznnnii rii-„now., opninnn- w sruegdlnux'

mmm chnmlkl
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w IŁAWIE
siedziba icdiiuslki
IŁAWA
ndres ieuiiosrki
UL JAGIELLONCZYKA 3. 14-200 IŁAWA

podsriiioiyi pr/cdmiovd/młamos icdiiosiii
PKD 91m Ae DZIAŁALNO c EIB] IOTEK
PodsiauowyniceicmdzioiniuosciM sk _iBibiiorekiPubiiczneyiesigromadzenie,
opracowywanie i udostępnianie ninrcriaiowbibiiorecznycii w iinwic oraz powiecie
iiuwskiin, siyrnuiowonie, rozwiianic i zospokajnnie zrdznicow-anycii pcuzeb

czyiein zycii, oświamwych. kulmmlnych i informacyjnych mieszkańców regionu.
Do zna-nii Miejskiej Biblioteki Publicznej nale? ›

n) gromadzeniaopracowanic i udosrepiiizinic marei iaiow bibiioiocziiycii siuzacycii

obsłudm pouzeb Informacyjnych, edukacyynych i siunoksziaiccniowyoiidin

wszysrkicii gmp czyiciiiiozycii zwiaszcza dotyczących wiedzy o wiasnvm regionu:

oiaz dokumentujących jego dorobek kullumlny, naukowy i nospodarc
b) peiiiicnie funkcji ośrodka informacji bibliotecznofbibliugraficznej.

organizowanie obiegu wypozyczeni międzybibliomcznychc opracowywanie
i pubiikowanic bibiiograrii rcgiouninycii, a Iakze innycii maieriuiow iiiroiniocyinycn

„ o cnnrakicrze rcgiunalnym, rworzenie i ndosiepnianic kompulerowcj bezy danych

7 Iego Zakresu;
c) kooIdyi-Iacjn dziaiainosci usiugowej hibilalek na ierenic powiaIu w zakresie

udusrepniania literatury naukuwej. papulamcnaukowej
i zbiarów speciaiiiycii;

d) wspóld aianie z biblioIcknmi. iIIslyIucjnmi i organizaqami w ziikresio

rozwśjanix i zaspokajania poiizcn oswinrowycii i kulturalnych,
@) organizowanie spnikari. odczyidw. prowadzenie działalności pcIadnicze],
informacyjną wydawniczej i popiiinryzaroiskioj zWiąznnci z realizacja celów

sraiuiouycii.
i) wspoidzioiunie z bibiiorekami ninycii sieci, Insttucjami kultury w dziedzinie

wspoiiworzeiiia i proniowoiiia iciruyw siuzacyoii iozw aniu i zaspokajaniu

poirzeb z Zakresu czyieiiiioi , upowszeoi iani wiedzy i kuiiury, iworzeniii

waiuiikow spnyjających rozw' oniu IWÓI'CZ iiieraokiei;

g) wspoipiacu, iakze międzynarodowa z bibliotekami innycii iypów, instytucjami
naukmw '. organiznciarni i srowziizyszeniami oraz osobami nzycznynii

w rozwi] iiiu i zaspokayoniu pmrzcb oświaluwych i kulmmln cn spoicczeiisiwa.
M„mnie pin-su mnie io iprawozn inn
Okies objel ' sprawozdaniem finansow In od 01.01 2020 R do 31.12.1020 R.

wsiazniiie A: spi awozdmviu minusow; zawiem uunc Iacziie

NIE DOTYCZY
niniiiiieiuc pIZ3)CĄ)Lh znsnd ipoiiiykii mchlmLuwmcl, w nin nieind nico-ny nkryiiow i

nnyiwnu (lukic ninniiy/uciii

L
SprawozdniiioFinansowe zosinio przygoiow'niic zgodnie z wymagami Usin 'v zdnin .

i 29 wi-zesnia 1994 roku o rachunkowości obowiazuyąovmi jedncstki kcntynnującg



rlzlalalno '
Spruwmdanie linansorre sporzari ;: się 7,4 rok ohnnnwy. ktory pokrywn się z rokiorn
kalendarzowym [[m'a ad l stycznia rio 31 gmdniu)
Mreroko Biblioleka Publiczna w llaurc sporządza rachunek zysków r strat w wersji
porównawczej_ Ewidencja i mzllczanic kosztow jest prowadzan: w układzie
mdzajmwln nu komach zespolu 4 , koszry według rodzaju.
Do srodkow rrwolych zalrczn slę rzeczone aktywa trwale o przcwrdywanym okresie
ckonornicznoi używalności dluzszynr nrz rok r wunos'ci powyzej 10.000 zl ,
konrpletnc, zdatne do użytku r przeznaczone na porrzcby iconosrki,
składni r majątkowe, ktorych conn nabycia lub koszt wytworzenia jesl rowny
wyzszy niz 500 zl i nrzszy lub równy kwoclo wymienione w ustnwle o pudalku
dochodowym ocl osob prawnych do 10.000 zlo okresie dluzszym niz 1 rok zalicza
sie do pozoslulych śmdków rruntych
Zbiory biblioteczne bez wzgledu na wartosc zalrcza sie clo środkow trwnlych.
Ewidenorn zbior-ow hrblroteoznych prnwadzona jcsl w osobnej ewidencjl
księgozbrorn,
Puzoslale skladniki majątkowe o wartosci nizsze, niz 500 zl lub o wartości rownci

*

lub nyzszei niz 500 zl o okresie krótszej nrz l mk zalicza sie da kosztow
Śmdki rrwolc (› vianus'ci:
a) powyzej 10000 zi. amunyzowzmesa metodą Illlmwą wg planu arnonyzacyyrrogo,
na kmllec roku podmkowcgo przy znsrosownnru stnwck okreslonych w prchisoch
podntkowych
h) od 500 zl do l0000zl odplsywmlc sa 'ednor-ozowo w mieslącu wydania clo

uzyikowania oraz ujmowane są w owioonoj ilnściuwo-wanośdnwcj prowodzoncy
bllansowo w koszty amortyzacyr Jednorazowe',
c) pozostale zakupy o wanos' do 500 zl i okxesie użyikcwania powyżej roku objęte
są ewidenclą ilościową pozahilnnsown i traktowane są jak rnrucrialy Izu , zc
obciąznją one koszty zużycia materialów
Nio unrorzn sro grunro'w ornz oob kultur-y.
Prz 'ęio zasadę, zc ewioonoj ilos'ciowo-wonos' own icsr prowodzonowedlug cell
zakupu lacznro z podatkiem VAT.
Nal os'or r zobowiązania wycenia się wedlug kwot należnych do zaplaty.
Środki picnięznc PLN wycenia si wcrllun wanaścl rronrinnlnei
urne rulorurocle
Nil.-' DOIYCZY
Dadalkwn rrrfornnrcyc ? objn nm ubelrguiiil w wquńVnu

l l szczególnwy zakres zrnrnrr wnrloscr uruprotizuyowyclrsrooiou nocnych, wnrrosor nrcrnnrcrralnyob
. prnunycn (Amer cy Sinn rych nkrynow lu pacqick roku obramwegn. zwiększono r

zmniejszenia z tytulu: :ikiuahzaqi nunos'cr, nobycro. ruchami. pm:mi=›zw»nla wcwnclr'lncgn
oraz srou koncowy n ola nruyryrkn arnrrrlyzrrnanngo
, porlrrhnc pr/orlsrnwrauic stanow i lylulmv zrurnn doryclrcznsouel amortyzacji
lub uruorzcnro
ZAŁĄC7NK NR 1 | ZESTAWIENIE OBRTOW [ SALD
likulllilqu u 11mm ry nkourr ~.nukow lllkuh'dl. n ryrn rlour kultury , o rieleorrosrkodysponule rokrurr
rrrirrnnnannr
Na dzien 31121020 r wartosc.
. księgozbioru biblinteczllegoWynosl l 327 025,50 zl,
- nlmow DVD wynosi 47 75l_77 zi.
, gier hiolroreczrryclr lz 902, : zl
ranami rrunl ch 1733570 zl



kwoę dokonanych .. ..nkcie roku o......o..=g.. od.).sńw akIuaIiquacych warIuść «kw......
......y... cd..-...... .... ang...-„.....uw... m...... .... "unsun—Qd. .....z długoterminowych
akmxów Huansnwych .

NIE DOTYCZY * , _ _
I

.. m...... ......m. umIkmmmchwer/muc
. NIE DOTYCZY

| 5 IvanmA „mn......Q—Iowanych I.... ...........n...yc.. pm. jednnslkę s.....kow «waw. uzywanych
.... pndsmwic umów na...... dzierżawy . innych umow. w tym 7. m..... ummv [easmgn
NIE DOTYCZY

. .. ..czbę oraz wuność pnsmdanych pnpvcrćn mn...-...w... .. ..... ...... . udnatuv .....I
...W)... W...... ...........,......
NIE DOTYCZY

. .. ...... .. ndpisach nkxunllzujących wannśc „ma...... „ „Sum...... s...... .. „...... .....
ahmmwegn. zwiększenlach. .vyknrzyxranm,„...w... . ...... .. koniec ...... uhmlowcgu. z
uwtgwdmcnmm „..w... Gumowych jcdnmlck samorządu ..ry.a.i......—gn (Wan pozycuk
zagrownych] .

NIE DOTYCZY .

. x a..... .. «...... rcwrw ucdlug ~.... .... „u.../...... ... p.Imw-L ...... Ohroluwcgq .... ...-...no...
.

„y.../,...... .../,.. w...... ......- ...w... ... .

BRAK DANYCH
..9 „a...... „m...... .....gn.e...........cn .. wo...... ...: .I... bimuwwcge....'/»mdywmym

mwmw. I.... „...w... ... , .nncgu ...u... prawnugm „......c ...aw
' .. paw ze. I ...mam In.

NIE DOTYCZY
h) pmwzc. : do 5 .a.

. NlE DOTYCZY
.. „w .... 5 I..

NIE DOTYCZY
...o kwow mmm...... . „...ej. gdy „...s... k.... . ...... umuwy leasingu wg...... z „mp......

pndaIkonyu. (Ieasmg apnncnny). . ...a... przepIsuw .. .................s.. ..be. .. Leasing
num...... ...I. z../......) 1 „num...... .. kwmę „ham.:... : „...... ......„g. Hnnmuncgn ...I.
!casingI. zwmmcgn
NIE DOTYCZY

I I. . ...na L..... :obuwlazm. „new...-m...... .... m......ku Iudnmlk. 7.- mkamme... c.....nkmn.
. ......y .....„...›„...„... .

NIE DOTYCZY
. .: mu....kuowmbnwwmn „„...... ,. I)...rowniez.IdZIeIoIchhprzczwdnoukęgwamnqi.

poręciviv. ...m— w.;kxluwyclu n.ewykumwch .. ml....) . ,. muz......" mhuwląwń
ubezp.:cmnych ... m......m j.....m... nm ...mam... . r...... chII ubezpieczeń

: NIE DOTYCZY
„

. .. ...u/u......„wn„wyg.../).....ur ...... ›|..../I.......n..u....k..-....._...._.. (y...)..mch/ynuyd.
* .../|. . ..nędlyukrnmwci. ko...... :IuIIowumch rózmcv w...-..:. w......sm ul.Zymnuych

mm...... .. Sum...... aktywów . zobowmzmnemzapkary .. ....
NIE DOTYCZY

. .. ......w.- „../y...... .. przez .cdeIk' "w...”... . ..... uci. mew w... .. w m......
NIE DOTYCZY

. .5 ......w płuc.... thśmdkńwplem m.chI...wIhdczcniapmcownmw
Łączna kwota wypłacona .... świadczenia p.n.e....icze wynosiła I7 456,1 2 z. (...
ekwiwalem za ...Iop, .... rod jubileuszowe)

. .z.
'

...ne.........mcie
. s...... ncltc za rok 2020 Zosta.-ne pom.. fundusz rezerwowego w wys.:kos'ci

„:.



49 111,24 i fundusz podstawowego w wysoknści 12 300,08.
„

ZJ „ snknśćodpiców „mhz-Im chwmoś zapasów
NIE DOTYCZY

2.2 kow wymwiania «›de Irunbciv » Mama w tym odmki nm roznice kursow, które
„większw kam mwmw, «„de mmm w uudmue w mwmw".
N DOIYCZY

: ; kwow I chnxnkm pnszczegohwch prv/yny puydmdcw mb komon onade „ww mm Inu
Marov-93mm) muydcma
NIE DOTYCZY

34 „mmm—Je (› kwome mkmsu :. mum pnanww rcahzuwanyclv przez organy pnńalkuwe
podległel msnomMmmm do spraw Ihmnsow pubIIwnych uykmwnnych w spmwnmmuu
/ wyknuaum pl.mu dochodów budiclowvch
NIE DOTYCZY

1 s w mrmnmmc
Nadzień au: 2020 r mlnldmcmc „ M[cjsqu Biblimece Fubhczucj w Mam: wylosIIn
18.25 emu,.
NIE DOTYCZY

3 Inne mfmmmc mtwyuuemouu„„wy/„I, „mi megybyw 'IsIomyspcsuhwpIy-qć nuacmę
świecy mniąman I i'InmIsan omMruk Hnanwwywhom
NIE_DOTYCZY ,

GŁÓWNY KSIĘGOWY
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