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Rachunek zysków i strat -
wariant porównawczy

NlP 812_18-43-606 za popzedn| rok
obrotowy 2020
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UWAGA: w powyŻszym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury zachowując jednakoznaczenia PozYcji-zastosowane we wzoracń .iłąc.onycn a" ,.iJ*i 
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Magnuszew, dnia 31 ,Og.2O22
miejscowość idata
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GMlNNA Bl8LloTEKA PUBLlczNA-cENTRUNł KULTURY W
MAGNUSZEWlE

UL, SAPERÓW24, 26-91o IVłAGNUszEW

NlP B1 2-1 8-43.606

PAsYWA

Aktyw€ trwalo (art.O ust- i prt tą
toścl nlomatBrlalne l prawne (art, 3
1 pkt 14, ań. 33)

na Wańości niematorialno i prawne

ś,oołi tn ułuĘrrTGilTf,Iil§

zobowlqzanla (art. 3 u8t. 1 pkt 20) i rezórwy
n8 zobowlązania (ań. 3 ust ,l Pkt 21, ań.

Rozewa z Mułu odroczonego ńódatku

Rezerwa na śwladczeniEEńĘGiie i

iMałs w budowie (arl.. 3 ust. 1 pkt

na środki tMałe w budowig

onrotowo 1art. r ńiiJlil§

zobowiązanla kńtkotorminow; (art, 3 ust.

z tytułu podatkóW ootacli, cei, uoezpecz6E
społocznych i zdrowotnych oraz innych

z tytułu podatkóW cet, uuezpieczł i irrnyctl
śWadczeń

zon6 na drodze sądowej
lnw6stycj6 krótkot9rminowo (ań..3 ust. 1
pkt 17 l lsb)

lnne rozliczenia międzyokremwe 1ań,, 39 ust.
2, art.. 41\

pieniężne i inna aktyła pieniężne

środłi pienięzne wTiseTii raińunłacn

BlLANS JEDNOSTEK
z wyłączonlem bankóW l ubozploczycloli na dzloń 91.12,2021l,

UWAGA: w powyższym wzorzo usunlęto Ę*{
*[§?JfiĘ"lŁlill;!ł"#łYłJifiłuńłówości rńi,, * p"*vxzvm wzorze nig ma pozyc,;Ińktylvów ń.ir,ł ,,Ń.l"z*!"ii-jjuł'nośtół powiązanych,,,

Magnuszew, 31,03,2022 l,

Miejsco, dala spouqóeniB:
zaŃioldźl.

r}Y,R§KToTŁ
Gminne1 iJiblioteki fuhlicznel

Centrum Kulguy w_Magltuszew,,

uuu(l[W"n,,*
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SZU JEDNOSTK|

31-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

GMlNNA BlBLloTEl(A
PUBLlczNA-cENTRUM

KULTURY W MAGNUSZEWE

zestawienie zmian w funouszu
jednostki

sporządzonv na dzień 31 19 )fl'rą ,

Adresat

NlP 812-1843-606

ąl. lFundusz ia

stan na koniec roku
poprzedniego

stan na koniec roku
bieżącego
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Pv94qlE^ 9Kre§u (ts(J)
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24 319,36 15 504,80

|I.2 zrealizowane
24 319,36 ,l5 504,80
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l1.5.
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. -J-..-,.- -,vvl\l (lYYqlg l lllwg§tycJe
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-
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l1.9.

I§UWę9U Za roK Dlezący
lnne zwiększenia

-

Zmnieiczanil r,,,lll

lll. 1

JgqIlo§IKl
strata za rok l lhiąnl,

|l1.2. zrealizowane donhnr{rl

ll1.3.

|l1.4.

lv-llw49l ll9 Wyl llKu rlnansowego i ŚrodkÓW obrotowych zaok ubiegły

)otacie i śrarlki .;
ll1,5, lPokrvcier-ffi
ll1.6. Aktualizacia sroJła*ttr-
|l1,7.

-,-,rvll

Wańość rpr."O
!r"€!Eh iinwestycji

ll1.8
la§ywa przeJęte od zlikwidowanych (połączonych)
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-

Śrarllri nhr^+^,.,^^-

ll1,9. zaopatrzenia

lIne zmnieiszenia

zylllane w ramacn centralnego

ti na koniec okresu (BZ) tpozlłłł

ll1,10,

lV Fundusz jednostt

wvnik finansawvV 41 707,91 57 212,71

V.1.
. ,-------., ..vllv.q.v^ pleaącv |+-|

zysk nettoą
stratanetto() 

-

15 504,80 -12 507,66

v,2,
15 504,80 -12 507,66

Vl.

ltqvwy.,^d uocnooow własnych jednostek budżetowych,nadwyżka środków obrotowych załłaJÓw 6JOZ"to*y"t,odpisy z.wyniku finansowego gospodarstw
pomocniczych jednostek budż;to;y;ń - --'

Fundl lnaz l\/łVll.
l,

57 212,71 44 705,05

(główny,



INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Bibliotęki publicznej - centrum kultury w Magnuszewie

za 2021, rok
NIP: 812-184-36-06
REGON: 140557719
Data wpisu do rejestru ewidencji-O1.01.2004
Numer wpisu - tl2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytu cją samorządową, którejotganizatorem jest 
,Gmina Magnuszew. Samorządowa 

-instytucja 
kultury posiada osobowośbPraMą' a jej gosPodarka finansJwa opiera ,ię nu-"*ijJ.n ,u-odźiehości finansowe,. WiększośćŚrodków, jakimi dv9gonuje p*hróń", ootacli pil;i;* ej z budżeń o'oioy Magnuszew jak

::rriffiH.'n ttoieł't't"i"*Y'r' Wszystkie *y--kffi ę ptzęznią dochod y sąprze7naczonę na

iurugnu§|r:-CK 
Prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy

,,u,u,.riJXedmiotem 
działalnoŚci Gminnej Biblioteki publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze

- gromadzenie, oPracowYwanie i udostępnianie materiałów bibliot ecznych

ffiili*ri'j jf;]:fl#.* tozwijającłj-i;;ń;k"J.J ą,,j poi,i;;'ńfu.. !ne, czytelnicze

-;il.Tffi #ŁT j"l1ffifHfi-JjlilLii*',frŁ*?cznej,rekreacjisportuiturystyki
- wspieranie rozwoju amatorskieg" *.rr"'..ty.ty.ru"

i§lffiffi;o'u'uuli, 
koncertó-w, wYstaw, odc zytół, imprez aftystycznych, turystyc znych

- organizowanie rehabilitacj i ptzez r?tuĘ dla osób niepełnosprawnych- prowadzenie dzińalności w klubach. u.tyrtv.rnv.rr i'iouuist ycznych- prowadz enie dzińalności kulfuralnej *Jpi..uń.: pronrurcyr. ę vależnień

Przychody zaplanowane to kwota - 462000,00 zł.Przychody ztealizowane to kwota - 448 760,83 zł.
w tyn:
środki na początek roku
dotacja podmiotowa
inne dochody statutowe

I(oszty planowane to kwota - 462 000,00 zł.
Koszty poniesione to kwota - 461 268',49 zł.

w tyrn:
- wYnagrodzenia i Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 315 200,00 zł,, zrealizowanona kwotę 3l4 550,92 zł, co stanoń g§lgY"ptanu,

46 498,77 zł.
300 000,00 zł.
102 262,06 zł.



W okresie sprawozdawęZytT| w GBP-CK w Magnuszewjg.zatnrdnionycli było 4 pracownikówlŁącznie na 3,114 ętatul otaz 2 osoby w ramach ńbot publicznych, ro'orou na umowę zlecęnięw tynr 2 trenerów sportowych

Do PozostałYch kosztów Poniesionyclr w okresie sprawozda wczyln należy zaliczyc:
- podróze słuzbowe - 4 253,89 zł.,
- szkolenia - 657,00 zł.,
- zakup ksiązek - 8 830,82 zł,,
- zakup materiałów i wyposazenia - 50 931 ,l7 zł.,w tYnr: Środki czYstoŚci, rrtateriały b1lowe, ui. ty*nościowe na spotkania okolicznościowe,czasoPisma i Publikacje, art, do imPiez kulturainyclr, tón.iy, papier xero,'świad czeniabhp,- zakup towaru na Skansen - 18 Oi6,8] zł.,
- usfugi obce - 23 472,74 zł.,
- zakup wody i ściekow - 324,54 zł,,
- zakup energii - 6 666,28 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i zausługi telefoniczne - 2 003,22 zł.,- odpis na Zakładowy Fundusz Świadcziń Socjalnycli - 

'5 
959,98 zł.,- zakup usł. zdrowotnych - 160,00 zł..,

- zakup oJeju grzewczego - 13 653,00 zł.,
- pozostałe koszty - lI 778,06 zł.,

Na koniec 2021r, wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.- zobowiązania niewymagalne w kwocie 549,27 zł.

Nalezności i zobowiązania wynragalne na d.zień 31,12.202lr. nie występują,

W wYniku werYfikacji kont stwierdzon o, że należności i zobowiązaHia wynikaj ą z zapisów

L",',"'ffiU "r:;ł;]' :odnriotowej 
od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności

Kwota dotacji podmiotowej wg pru* n*n*ffi
Okres reali zacji dotacji

0 1 .0 1 .2021 -3 1 . 12.202t
Kwota otrzymanej dotacji do 31.12.20Ą

Stan środków na dzień3LI2.202l r.

rachunek bieżący -23 604,35 zł,
rachunek ZFŚS 2 023,80 zł,


