ZARZi\DZENIE Nr 37/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie przyj~cia sprawozdania finansowego Miejslw - Gminnej
Publicznej w Sochocinie za 2020 rok

Biblioteki

Na pocislawie art. 267 Ust. 1 ph 2 usta\vy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(I j. Oz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 29 liSt. S usta\vy z dnia 2S pazdziernika 1991 r.
o organizov/aniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 194 ze zm .) oraz art. S2 ust. 1 i art S3 LISt. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (t. j. Oz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zarzqdza si y,
co nastypuje :

§l. Przyjmuje si y roczne sprawozdanie finansowe obejmujqce sporzqdzony bilans
wraz z informacjq dodatkowq do bilansll oraz rachunek zyskow i strat Miejsko - Gminnej
Biblioleki Publicznej w Sochocinie za 2020 role stanowiqce zaiqczniki do niniejszego
zarzqdzenia.

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi
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s ta n na koniec okre su

A KTYWA

sIan na ko nl ec ok re su

P ASYWA

bie i ~ c ego

poprzednlego

(sprawOzdawczego)

b,cz ~ cego

popnedllle go

(sprawozda wczego )

'A . KA f-'IIAL (cUNUU:O>L) VVL A :O>N '

A. AKTYWA TRWAtE (I+II+III +IV+V)

I.

W a n o~ ci

nie materialn e i prawne (1 d o 4)

000

0.00

0.00

0.00

(1+ 11+ III +IV+ V+VI+ VII+ VIII+I X)
I Kap,tal (fun dusz) podstawowy

1. Koszty zakonczonycr pr03 c rozwoJowycn

II Nalez ne wp laly na kap,lal po dslawowy (w,elko sc uj€ mna)

2 Wartosc flrm y

III Udzl aly (akCJ e) w1asne (wielkosc ulem na)

3 lnn e warto sci nl emal err alne i prawn e

IV Kap, lal (fundu sz) zapasowy

4 Z aficz kl na wart osci nie ma te ralne i prawn e

V Ka p,lal (fund usz) z akl uallzaCl' wyceny

II. Rzeczo we akty wa trw ale (1 do 3 )

1 Srod k , l!Wale la . e)

0.00

0,00

0.00

0.00

650.3 1

45 14 0.33

104.08

104.08

7 064 .14

546.23

·651 7. 91

44 490,02

VI Pozos tale kapllaly (fundusze) rezerwowe
VII Zysk (slral a) z lal ubl eglych

a) g,unl y (w tym pra wo ulytkowan,a WI€Czys l ego gl1)Olu)

VIII Zysk (slrala) netto

b) budynl" . lokale I obiekty ,nzynle"i I ~dowel I Vlod"el

IX O dpisy z zysku neUo

\'J

cl<!g u ro klJ obrol ow ego

(wielkosc ul emn a)

c) urzqdze nl a tecl1nl czne I maszyny
d) sro dk, Iransport u
e} In ne srodkl \r\.." a! e

2 Srodk i Irwa le w budow,e
3 Z aliczk I na srodkl tl"VVale

VI

buda wl e

III. Nal ei no sci dlu go termin ow e (1 do 2)

1 Od Jedn oslek

0.00

0 ,00

0.00

0.00

0,00

0.00

I

0.0 0

0. 00

I

p ow l ~ z a nyeh

2 Od poz oslalych jednostek
IV. Inwe styej e dlug o termino w e (1 do 4)
1 Ni e rucha rnosci
2 W ar10SC I nl em a ten alne

I

prawn e

3. [)Iug ol e rm,nowe aktywa ftna nsowe (a - b)
a) w jednos! kaeh

p owi~z a ny ch

I

· udz,aly lu b akcje
· Inn e pap Je ry w a rtosciowe

· udz, elone pozyczki
· inne dlugol rwa le aktywa fin ansowe
b) w po zoslalych )ednosl ka ch

0,00

0,00

0.00

0 .00

- udZialy lub akCJ e
- ;n ne pap le ry wartoscia we

- udZielone pozyczki
- inr.e cHugot rwa le a ktywa finan sowe
4 . Inn e inwe stycje dtugo termln owe

V. Dlug otermin o w e ro zl iczen ia

mi~dzyokresowe

(1 do 2)

1. Aktywa z tytulu odroczonego podalku dochodoweg o
2. Inne rozliczenia

m i~ d zyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)

682,78

45169.23

0 .00

0,00

I. Zapa sy (1 d o 5)

I. Rezerwy na

zobowi~zania

-

LOBUWI~LANIA

(1 dO 3)

1. MalCnaly

1 Re zerwa z Iytulu odro czonego podalku dochodowego

2 POlproduk'y' produkly w loku

2 RezcNla na sW ladczenl a emerytalne , podobne

-

32.47

28.90

0,00

0,00

0,00

0.00

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

32.4 7

28,90

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

-

. dlugote rmlnowa

3 Produkly gOlowe

- krolkolerm,nowa

4 Towa ry

3 Pozostale reze rwy

5 La hczk, na doSlawv
II . Nalelnosei kr6tk ote rminowe (1 do 2)
1. NaleznosCl od jednostek pow,azanyeh (a . b)
a) z tylulu doslaw , uslug 0 okres ,e spl aly

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

· powyzej 12

. d{ugulerminowe
- krolkotermtnowe

II. lobowiqzania dlugoterminowe (1 do 2)
1 Wobee lednostek powiqzanych

· do 12 mies''i'ey
mi e s,~ey

2 Wobee pozostalyeh )edn oste k (a . d)
a) kredyty , pozyezk,

b) inne
I

B. LOBUWI~LANIA I RELERWY NA
(I+II+III+IV)

2 Naleznose, od pozoslalych JOfl no« "k (a . d)
a) z tytulu dostaw , uslug 0 okre"e spl aty

0,00

0 ,00

b) z tylulu em, sl' dluznych pap,erow war1oSClowych

0,00

0,00

c) Inn e ZObov.. .1C!z anI3 finansowe
d) ,nne

· do 12 m,esl'i'cy

til , lobowi~zania krOlkoterminowe (1 do 3)

· powyze) 12 mles,~ ey
b) z tytulu podatkow dotacl' , cet, ubczpieezeri spoteeznyeh I
zdrowolnych oraz Innych sWladczE1'i

1 Wobec wdnost ek powlqzanyeh (a . b)
a) z tytulu dOslaw , uslug, 0 okresi. wymagalnosel

e) inne

· dO 12

d) d ochodzone na drodle sado wej
III. Inwestyeje kr6tk o terminowe (1 do 2)
1 Krotkotermlnowe akt ywa f,nansowe (a - C)

682,78

45 169,23

682,78

45 169,23

0,00

0,00

a) w lednostkaeh pOWlqzanych

mlesl~cy

· powyze) 12 mles''i'CY
b) lOne
2 Wobee pozoslalyeh )ednostek (a . I)

· udZialy lub akCje

a) kredyty I pozyezk,

- Inne pap,ery wa rt osclowe

b) Z Iytulu emlsJI dluznych paplerow wartosclowych

· udzielone pozyezk,

c) ,nn e zobowiqzanla finan sowe

- Inne kr6tkol ermlnowe aktyv",a f,n ansowe

d) z Iytutu dostaw I uslug, 0 okres,e wymagalnosel
0,00

b) w pozostalyeh )ednostkach

0,00

· udzialy lub akcje

· do 12 mie s'~ey
· powyze) 12 miesi'i'cy

- lnne paplery wartosclowe

e) zaliezki otrzymane na dostawy

I

· udzlelone pozyczki

f) zobowi~zanla wekstowe

I

- lOne krotkoterminowe aktywa f,nansowe

g) z tytulu podatk6w, eel, ubezpleezen I Innyeh swia dezeri

I

c) srodki

- srodki

pieni~zne I
p,eni~zne

- Inne srodki
- Inne aktywa

Inne aktywa pieni'i'zne

682,78

45 169,23

w kasle I na ra chunkach

682,78

451 69,23

PJenl~i:ne

h) z ty1ulu wynagrodzen

I) inne
3 Fundusze specj alne
IV, Rozliezenia

pleni~zne

mi~dzyokresowe

(1 do 2)

0,00

0,00

32.4 7

28,90

0,00

0,00

0,00

0,00

682,78

45 169,23

1 Ujemna wanosc firmy

2 ln ne inwestYCJe kr6tkotermlnowe

2 Inne rozlic zenia

IV. Kr6tkotenninowe rozliczenia mit;dzyokresowe

mi~dzyokresowe

· dtugotermin owe
· krotkotenminowe
682,78

AKTYWA RAZEM

SporzqdzH

Ewa Nowicka

- - -----.
eN~
\d
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M IL:JSKO· GMINNA
nmLlOTEKA PUnLlCZNA
w Sochocmie, UI Guzlkarzy 8 A
09·110 SOCHOCIN
NIP: ~";·1·· 1 1.1'\' ~ rcJI1'" Id' ~-!lU l

' fimansowego Samorz~ d
' I nstytucJI.. K UItury
aUla
oweJ
I n f ormacJa aoaatKowa ' u'sprawozd
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie
A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie z siedzibq. przy uL Guzikarzy 8A
jest samorzqdowq. instytucjq. kul tury posiadaj q.cq. osobowosc prawnq. NIP 5671721083 ,
REG ON 130879661. Zgodnie z uchwalq. nr XXII160 /2020 z dnia 30 listopada 2020 roku
zmieniajq.cej uchwaly nr XII89 /2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy oraz uchwalq.
ill XXII162 /2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany
statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie z dniem 1.01.2021 1'. zmieniono nazwy
jednostki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na Miejsko - Gmilma Biblioteka
Publiczna w Sochocinie .
Biblioteka dziala w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizujq.c 1 zapewmaJCj.c
dostyp do zasob6w dorobku nauki i kultury polskiej oraz swiatowej. Biblioteka Sfuzy
zaspokajaniu
potrzeb
czytelniczych,
edukacyjnych,
kulturalnych
rozwijaniu
i informacyjnych spoleczenstwa oraz rozwojowi nauki i kultury. Podstawowy przedmiot
dzialalnosci wedlug PKD - 9101 A - dzialalnosc bibliotek.
Instytucja sporzqdza rocznq. sprawozdawczosc finansowq. obejmujq.cq.:
- bilans jednostki,
- rachunek zysk6w i strat,
- informacjy dodatkowq..
Sprawozdanie sporzq.dzone zostalo za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. przy zalozeniu
zasady kontynuacji dzialalnosci .
Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe dotyczq.ce tylko jednej Instytucj i.
Miej sko - Gminna Bi blioteka Publiczna jest wpisana do rej estru instytucj i kultury
prowadzonego przez Organizatora - Miasto i Gminy Sochocin oraz posiada wlasny statut
nadany uchwalq. nr XXXIII249 /20 18 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 roku .
zmienionego uchwalq. nr XXIII 62 /2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie
Miejsko - Gminnq. Bibliotekq. Publicznq w Sochocinie zarzqdza Dyrektor, kt6ry kieruje
jej dzialalnosciq. i reprezentuje jq. na zewnqtrz.
Zasady (polityka) rachunkowosci przyjyte przy sporzq.dzaniu sprawozdania finansowego
na dzien 31.12.2019 r. , sq. zgodne z ustawq. 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku
Zapis)' ksiygowe sq. prowadzone na podstawie dowod6w ksiygowych; zapisy w ksiygach
rachunkowych ujmujq zdarzenia w porzqdku chronologicznym i systematycznym.
Srodki trwale, wartosci niematerialne i prawne wycenia siy wedlug cen nabycia pomniejszone
o odpisy amortyzacyjne; do bilansu skladniki te wycenia siy wedlug wartosci netto, czyli

w
trwale
budowie
Srodki
odliczeniu
koszt6w pozostaj<j.cych w
zwiqzku
w
W
nabycia w drodze darowizny lub winny
z ich nabyciem lub
nieodplatny spos6b wartosc pocz<j.tkow<j. srodka trwalego lub
i prawnej stanowi cena <mt
podobnego
albo umowa 0 nieodplatnym przekazaniu
wartosc
chyba ze umowa
stosowanq w
SCOWOSCI
ceny rynkow<j. uwaza siy
w
wysokosci.
,v obrocie skladnikami
samego rodzaju z uwzglydnieniem ich stanu technicznego
srodki pieniyzne oraz pozostaIe aktywa lub pasywa
stopnia zuZycia.

po

H

7P'

wycenia

w

nominalnej.

niematerialne i prawne 0
PozostaIe srodki
0
okreslonej w ustawie
rok,
amortyzacji w
dochodoVvym od os6b prawnych podlegaj<j.
do uzytkowania.

dluzszym
0 podatku

wartosci
w
0 podatku dochodowym
Srodki trwale 0
od os6b prawnych amortyzowane Sq metod'} liniow'}. Odpisy amortyzacyjne dokonywane
od miesi<j.ca
po miesi,!cu oddania skladnika do uzytkowania.
W Miejsko - Gmitmej Bibliotece

rezerw

na SWladczema pracownicze z uwagl na
w
finansowym kwot na wyplaty nagr6d jubileuszovvych i odpraw emerytalnych w kazdym roku
obrotowym.
Jednostka nie tworzy aktyw6w i rezerw z tytulu podatku odroczonego od os6b prawnych,
gdyz korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ali. 17 ustawy 0 podatku dochodowym
od os6b prawnych.
w Miej
Publicznej w Sochocinie ewidencjonowane
w ukladzie rodzajowym, natomiast rachunek zysk6w i strat sporz<j.dzany
w wariancie
ukladzie
roku
zespofu 4
w korespondencji z
860 "Wynik
, konta zespolu 7
przychody i koszty operacyjne, przychody i
finansowe,
w korespondencji z kontem 860 "Wynik finansowy".
finansowego wynik finansowy
na konto
. Na stronie Wn konta 820 ksilrguje
kt6ry
z art. 29 ust. 3
0 organizowaniu i prowadzeniu dziaialnosci
,,.7,,,,7... ,,,-.'7""""
"n<~o,...ry"';n na fundusz
rezerwowy (konto 802)
kulturalnej moze

z

na pokrycie start instytucji.

B. Dodatkowe informacje i objasnienia
1.
i amortyzacja srodk6w trwalych w 2020 roku.

W Miejsko

Gminnej Bibliotece Publieznej w Sochocinie zbiory biblioteezne, bez wzglydu
do ewidencji wartoseiowej zbiorczej, natomiast odpisy
ustala siy I
w spos6b uproszczony jednorazowo w pelnej ich wartosci
stanowisku mery10rycznym
poez'ltkowej. Ewideneja jednostkowa prowadzona
w spos6b wjnikaj'!cy z odrybnyeh przepis6w.
w 2020 roku przedstawia
siy nastypuj,!co:

Zmniejszenia

Na
wartosci
novvosei wydawnieze za kwoty 10 862,59
oraz
ksiCjZkowe za kwot y 2 154,66 z1. Zmniej
ksiCjZkowe,
do
nie nadaj~
na makulatur y.

w oKreSle sprawozdawczym
nieodpiatnie
stanu ksiygozbioru to zubytkowane
uzytkowania i
zostaly 0>'"''7''',-1,,

W 2020 roku
zakupiono zadnego srodka
po\vyzej wartosci okreslonej w
o podatku dochodovvym od os6b prawnych, ktore nalezaloby amortyzowac stopniowo.
ma wartosci niematerialnych
W Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie
ktore amortvzowane sa stopniowo; jednostka posiada system biblioteczny
zaksiygowano bezposrednio w
w momencie
do uzytkowania.
2. Aktualna
rynkowa srodk6w trwarych, w tym dobr kultury dotyczy.
3. Wartosc dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizuj'!cych
aktywow trwalych odrybnie
dlugoterminowych aktywow
oraz dlugoterminowyeh aktyw6w finansowyeh
dotyezy.
zakonezonych prac rozwojovvyeh oraz kwot y wartosci fim1Y, a
ieh odpisywania,
odpowiednio wart. 33 ust. 3
oraz art. 44b ust. 10dotyezy.

4. Kwota

5

grunt6w uzytkowanych

- nie dotyczy.

6. Wartosc nieamortyzowanych lub

jednostk<r srodkow trwalych,
z tytulu umow
innych umow, w

na podstawie umow najmu,
leasingu

nie

7. Liczba oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych lub praw, w tym
udzialowych, zamiennych dluznych
ze wskazaniem praw, jakie
nie dotvczv.
., ,

8.0dpisy

9. Dane 0 strukturze wlasnosci kapitatu podstawowego, oraz liczbie i wartosci nominalnej
uprzywilejowanych nie dotyczy,
subskrybowanych
w
na poczqtek roku
kapita!6w
w kapitale wlasnym:

oraz stan koncowy

10.

funduszy

dotyczy pokrycia straty za 2019 rok.

11. Zmniejszenie Funduszu
12. Propozycje co do podziaiu

lub pokrycia

za rok obrotowy

13. Podzial zobowi<jZan dlugotelminov,rych wedlug pozycji bilansu
~~~~'''~~~ przewidywanym umowg.,
splaty - nie dotyczy.

0

nie dotyczy.
pozostalym

dnia

14.
zobO\vig.zan w sytuacji
jednostka kwalifikuje
leasingu zgodnie
Z orZeDlSaITII oOdatkowvml (leasing operacyjny), a wed!ug
0 rachunkowosci by!by
zwrotny z podziatem na kwot<r zobowig.zan z tytulu leasingu
finansowego lub leasingu
- nie dotyczy.
15.

kwotf.t zobowig.zan zabezpieczonych na
i fonny

j ednostki ze wskazaniem

warunkowych, w
rovmiez udzielonych
jednostk y
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
na majqtku jednostki oraz charakteru i fonny tych
nie dotyczy.
17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych
czynnych
otrzymanych finansowych
dotyczy.

skladnikow

mi<rdzyokresovlych w tym kwot<r

stanowiqcych
mif.tdzy wartosciq.
aktywow a zobowiqzaniem
za

18. W przypadku gdy skladnik aktyw6w lub pasyw6w

w
nit jednej
powiqzanie miydzy tymi pozycjami; dotyezy to w szczeg61nosci
i zobowi;:gan na
dlugoterminowq i kr6tkoterminowq nie dotyczy.

pozycji bilansu,
podziatu
19.
w bilansie

jednostky gwaraneji

kwota otrzymanych
dotyczy

aktyw6w niebydqce
- nie dotyczy.

21.

instrumentami

finansowymi

0 dochodach z tytUfU ukrytych zysk6w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy

15 lutego 1

z

poryczen

1406, 1
od dochod6w

1

r. 0 podatku dochodowym od os6b praVvl1ych (Dz.

U. z 2020 r.

i 2122) - w przypadku podatnik6w opodatkowanych
kapitalovvych - nie dotyczy.

Srodki pieniyzne
- nie dotyczy. Miejsko
Gminna
Publiczna w
podatnikiem V AT zwolnionym zgodnie z artykulem
113 ust. 1 ustawy 0 podatku od towar6w i uslug .
. Liczba akcji obejmowanych przez akejonariuszy w prostej sp6lce akcyjnej w zamian
za wktady
kt6rych przedmiotem
prawo niezbywalne lub
pracy
lub ustugdotyezy.
Wysokosc i wyjasnienie

odpis6w aktualizujqcyeh srodki

dotyczy.

. Wysokosc odpis6w aktualizujEJ:cych

26. lnformacje

przyehodaeh, kosztach i vvynikach dzialalnosci
obrotowym lub przewidzianej do zanieehania w roku nastypnym .- nie dotyezy.
0

w roku

pomiydzy podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiemfinansowym (zyskiem, stratEt) brutto nie dotyezy.
28.

odsetki i rMnice kursowe,
VvYtworzenia srodk6w trwalych w budowie, w
wytworzenia srodk6w trwalych w budowie w roku obrotowym
nie dotyezy.
oraz roZmce
ktore powiykszyly
produkt6w w roku obrotowym - nie dotyczy.
w

tnva{e; odrybnie
dotyczy.

nabycia

lub

roku i planowane na nastypny rok naklady na niefinansowe aktywa
poniesione i planowane naklady na ochron~ srodowiska 

lub koszt6w

3l.
lub

0

nadzwyczajnej wartosci

wyst'lpily incydentalnie:

- dotacja podmiotowa
ana

175 900,00
3 500,00 z1

nowosci

od srodk6w na rachunku bankowym

300,00

zubytkowanych

- przychody ze

I

,61

z tytulu zwolnienia z
z
skladek ZUS za marzec,
2020
zgodnie z ustawq z dnia 2 marca

i

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem,
innych chor6b zakaznych oraz wywofanych

sytuacj i kryzysov.'Ych - 14 1

grant otrzymany z Fundacji BGK
16/MMO/2020 w ramach projektu "Moja
wnytrza Biblioteki

operacyjne w

COVID-l
J4

z umowq ill
zadania
bibliotecznych"

Mala

2 154,66

otrzymane w postaci

Przychody wystypujl1ce incydentalnie to zwolnienie ze SK!<>IiP ZUS w V'v'ysokosci 14 1 14
oraz uzyskany grant na zakup mebE bibliotecznych w
30 000,00 zL (zadanie
bydzie w

1 roku).

oraz \Nymlana drzwl
incydentalnym s4
COVID
19 , a
oraz os ton plexi za kwot y 41
1 z1.
Informacje

0

kosztach

z

wymianq witryny
biblioteki za
z

zakup srodk6w dezynfekcyjnych,

badawczymi i

i prawnych 

zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartosci
nle dotyczy .
. Wartosc
na wykonywanie przez te
19

19 r.

marnowaniu

0

o kt6rej mowa wart. 5
34. Informacja

0

wart. 2
2 ustawy z
lub kwoty oplaty za

ustawy

naleznosci z tytulu podatk6w realizowanych

podatkowe
ministrowi wiasciwemu do spraw
w sprawozdaniu z vvykonania
dochod6w budzetovvych

organy

publicznych \Nykazywanych
nie dotyczy.

lnne

na oeeny sytuacji majqtkowej
jednostka otrzymala

zgodnie z
zapobieganiem,
"\,rywoJ:anych nimi
lnformacje

jdli
w istotny spos6b wplynl.}c
oraz wynik finansowy jednostki - w 2020 roku
30 000,00
kt6ry
na
bydzie w
roku
marzec 2020 roku
rozwiqzaniach zwiI.J:Zanych z
19, innych chorob
oraz
kwoty 14 195,14

0:

stanu na 3 L 12.2020 r.

1.

Dyrektor
Mtodszy
- GJ:6wny

1

V4 etatu.

2. Wynagrodzeniach, lqcznie z \vynagrodzeniem z

wchodz'l-cym w sklad organ6w

wyplaconych lub naleznyeh
nadzorujqcyeh sp61ek handloVvyeh

3. Kwotach
i swiadczeit 0 podobnym
kredyt6w,
osobom wchodz,+cym w sklad organ6w zarzqdzajqcych, nadzorujqeych administrujqcych
gJ:6wnych warunk6w, wysokosci oprocentowania
jednostki, ze wskazaniem
oraz wszelkich kwot
odpisanych lub umorzonych, a
zobowi,+zait
w ich imieniu
1 1 nA,'Pf"7pn
rodzaju, ze wskazaniem
dla kazdego z tych organ6w - nie dotyczy.
4. Wynagrodzeniu
dotyczy.

audytorskiej, \vypJ:aconym lub naleznym za rok obroto\vy

S. Informacje 0 przychodach j
z ty1ulu
odnoszonych w roku obrotowym na kapital (fundusz)

popelnionyeh w 1ataeh ubieglyeh
z podaniem ieh kwot i rodzaju

lnformaeje 0 istotnych zdarzeniach, jakie
a nieuwzg\t(dnionych w sprawozdaniu
majqtkow'l-,
oraz wynik finansowy jednostki

po dniu bilansoVvrym,
oraz 0 ich wplywie na sytuacjy
dotyezy

6.

dokonanyeh w roku obrotoV\rym zmian
(polityki) rachunkowosci,
\v
metod wyceny, jezeli
one istotny \vplyw na
maj'l-tkow'l-, finansow'l
i Vvrynik finansowy jednostki, ieh
i spowodowanq zmianami kwoty V\oyniku
oraz
w kapitale (funduszu) wlasnym, oraz
sposobu
sporzqdzania sprawozdania
wraz z podaniem jej
- me
7.

8. Informacje liczbowe, wraz z wypsl1leniem, zapeWl1laHce por6wnywalnosc danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj'1cy ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- nie dotyczy.
9. Infoffi1acje

0

10. Informacje

wsp61nych przedsiywziyciach, kt6re nie podlegajq. konsolidacji -- nie dotyczy.
0

transakcjach z jednostkami powi'1zanymi - nie dotyczy.

11. Wykaz sp61ek (nazwa, siedziba), w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale
lub 20% w ogolnej liczbie glosow worganie stanowiq.cym spolki; wykaz ten powinien
zawierac takZe informacje 0 procencie posiadanego zaangazowania w kapitale oraz 0 kwocie
kapitalu wlasnego i zysku lub stracie netto tych sp61ek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy.
12. Jezeli jednostka nie sporzq.dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystajq.c
ze zwolnienia Iub wylq.czen - nie dotyczy.
13. W przypadku sprawozdania finansowego sporzq.dzonego za okres, w ciq.gu kt6rego
nastq.pilo polq.czenie - nie dotyczy.
14. lnne informacje niz wymienione powyzej, jezeli moglyby w istotny spos6b wplynq.c
na oceny sytuacji majq.tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.
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Rachunek zysk6w i strat
za 2020 rok

l illnll(i wyiCjczeniem bank6w i ubezpieczycieli)

wariant porownawczy

nazwa przedsiE)biorstwa

Trese

Sumy za okres
poprzedni

biez'lcy (sprawozdawczy) .

175900,00

175900,00

175900,00

175900,00

193363,30

181 705,39

0,00
0,00

0,00
0,00

1 680 ,00

600,00

- podalek akcyzowy

1 387,00
0 ,00

977,00
0,00

V. Wynagrodzen,a

114617 ,16

115666,00

19298,92

23572,71

3272,21

4263,23

A. Przychody netto ze sprzedazy I zrownane z nlmi, w tym :
- od jednostek powi'lzanych
I. Przychody netlo ze sprzedazy produktow
II. Zmiana stanu produktow (zwiE)kszenie - wartosc dodatnia , zmnlejszenie - wartosc ujemna)
III. Koszl wylwo rzenia produklow na wlasne pOlrzeby jednoslkl
IV. Przychody nellO ze sprzedazy towarow i malerialow
B. Koszty dzialalnosci operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zuzycie malenalOw i energii
III. Uslugi obce
IV. Podalki i oplaly, w Iym

VI. Ubezpieczenia spo/eczne I inne swiadczenia
V II . Pozostale koszty rOdzajowe

53108, 01

36626,45

C. Zysk (stratal ze sprzedazy (A - B)

·17463,30

·5805,39

D. Pozostale przychody operacyjne

10809,20

50 149,80

VIII. Wartosc sprzedanych lowarow i materia/ow

I. Zysk ze zbycia nlefinansowych aklywow Irwalych

4 000 ,00
6809,20

II. Dolacje
III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostale koszty operacyjne

3500,00

0,00

46649,80
0,00

-6654,10

44344,41

136,19

145,61

136 ,19

145,61

0,00

0,00

-6517,91

44490,02

0,00

0,00

-6517,91

44490,02

·6517,91

44490,02

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych
II Akluallzacja wartosci aktywow niefinansowych

III. Inne koszty ope ra cyjne
F . Zysk (strata)

Z

dzialalnosc i operacyjnej (C+D-El

G. Przychod y finansowe
I. Dywidendy I udzialy w zyskach . w tym :
- dla jednoslek powiqzanych
II. Odsetki, w tym :

- od jednostek powiqzanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Akl ualizacja wartosci inwe stycji
V Inne
H. Koszty finansowe

I. Odsetki, w Iym.
- dla jednostek powiCjzanych
II . Strata ze zbycia inweslycji
III. Aktualizacja wartosci inweslycji
IV. lnne

I. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (F + G - H)
J , Wynik zdarzeli nadzwyczajnych (J.I - J.II1
I Zyski nadzwyczajn e
II . Siraty nadzwyczajne

K. Zysk (stratal brutto (I +1- J)
L. POdatek dochodowy
M, Pozosta/e obowi'lzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty)

UYRL KTflR _

N. Zysk (stratal netlo (K - L - M)
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