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Gminna Biblioteka publiczna
w Bartniczce

87,Ui tsańnęzl..a
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 20'18 rok

',,...,,J.e]-.Sl( S ecz 5a Gmrnna BibIloteka Publiczna w Bartniczce U ł.aKo,,,a '
-1 - :.. =^__ ^--^

P3]S:a,'.c,^/y przedmiot działaIności. 9romadzenie i udostępnianie zbiorovl c]!] Cie.Z^_,3-
ICZł, 

:e^l e l zaspokajanie potrzeb czytelniczych oświatowych kulturaInych i rnforracy ^.. ]-
r esz<ańcow poprzez działalnośc placowek bibliotecznych na terenie gminy Bańniczka
',','lls Co Relestru lnstytucji iPlacowek Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Bartnrczka cc:
rr '] - dn a 3l iipca 1992 roku - Uchwała Rady Gminv w Grązawach Nr 1O9l92 z 3,1 lpca l992
ro ku

Czas działania jednostki, nieograniczony,
Okres sprawozdawczy,, 1.01.2018 r. - 31.1 2.2018 r.

KontYnuacja działania. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuac.1
działania jednostki.
AktYwa i pasywa wyceniane sa przy uwzględnienlu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposob
Przewidziany ustawą o rachunkowości. z uwzględnientem przepisów ustawy o finansach
Publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środkow trwałych oraz wańości niematertainych i

p rawn ych jed nostka przyjęła następujące ustaien ia:
- Śt'odkl trur,iałe o wańości pow. 10 000 zł umarza się zgodnle z ustawą o podatku dochodowym
od osob Prawnych. Umorzenie i amońyzacja środkow trwałych oraz wańość niematerialnych r

prawnych dokonywana jest rocznie na dzień bilansowy;
- jednorazowo w pełnej wysokości są umarzane,. odzież, meble i dywany, inwentarz zyvly
Pozostałe Środki trwałe o wartości niepnzekraczĄącej i0.0C0 zł, dla których odpisy amońyzacyjne
Sa L.]Znawane za koszt uzyskania przychodu w i00% ich wartoścl w momencie oddanla do
uzywania
- Pozostałe Środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 013 - o wartości jednostkowe] SCO z,-
10 000 zi araz pozcstałe środki o mniejszej wartości, ale znaczącej funkcjonalnoścl i dłezsz,łr
okresie uzytkowania m in. wentylatory. aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, mcn :.-,.
komPuterowe stacje komputerowe UPS, skanery, odzież, meble i dywany. inwentarz z,,,.,,
sPzet RTV AGD oraz sprzęt iwyposazenie finansowane w całoścr lub części z€ sl,c3r3i,
unllnych oblete sa ewidencją ilościowo * wańościową;
- Pozosiałe składniki majątku niewymienione powyzej o wańości do 500 zł ewidencjonc!,ta^3 sa
bezpcsreonio w koszty i odnoszone na konto 401;
, w ewlderc1 iloŚciowej ujmowane są równiez środki tnłałe oraz pozostałe środki i.;,ż,. ̂  

=bedace własnoscią ;ednostki;
- etvidenc;a szczegołowa do konta 0'1 3 prowadzona jest wg osób jakim powierzono rnLe^ 3

8 Nalez^os. - na dzIeń bilansowy wycenlane są w kwocie wymaganej zapłaly Q uwzge]^ 3^ :-.
erve.t-a r,ct odSetek naliczonych przez jednostkę). Nalezności z tytułu dostaw ,s.-J :=:
,ilz. ect ,a te[min płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych.

9 Z:lcł, aza^ a tkrotkoterminowe) - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie ,,,.- r;r=_ł
', )-]]( .3-,ezne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa " 3 .]=:-

'j:-_-<.", lC. UJn'']oWdneSąWwańości nominalnej, taktezsąwycenianenadz e^ : --S:",_.

:.:-.'^a'sowyInstytucjizadanyrokobrotowyobejmujewszystkieosia,gnete :,z.,.ż:ź=_.-z
.., ż..z pl,zychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
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12. Wynik finansowy instytucji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnĘE ł pĘ|ffir
na jej r zecz przychody or az związane z Ęm i przychoda m i koszty.

Sporządził: Data i miejsce:

27 .02.2019 r., Bańniczka

Dyrektor:
i}},iłiiK1,{}H

(itlliitlrrlj l;\l\rrlcl.i l'ęlllitznci
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BILANS
r p r,l 1-7 16|71,1 1\ n a dźień: 31 ,,12 2018

pAs}a\,.t ffi
,Ą _],ktr ll g tnr ałe 0.00 0.00 * Kapital {fundusz} rłlasn. aJ' :: :ći ::
I

Wrrmści ai3nrterirh6 i

i prat..rc i 0'00 0,00 I Kapital (fundusz) podstarrrlrrr '3- 33

t\3szli, z3l(onczo
ioz..r,.-l j5,nl,g6 ll .Kapitał (fundusz ) zapa§o\\ \

!v tym:

nadrr.T ,żka 1\arTosc1 sprzedazr
(rr,artości enlls} jnell nad
,i\,,ai,toScta noninaina udzlrłcrr
takc.1l)

Tnne lvartości niematerialnę
i prarvne III Kapitał ifundusz) z aktualizacji

ly*yceny, rv §m:
f

zallczkt na rvartości
niematerialłe i prarł.rre

- z tfiutu aktualizacji wartości
godziw,e;

lI Rzeczo rve aktlrva trlvałe 0,00 0,00 lv Pozgstałe kapitaly (l'łndusze)
rezerlrOlł€. 1r t}m: 371,12 26,56

srodkl tnr,ałe 0,00 o,00
, r\Ą.ofzone zgodnie z umolv+

1statute m ) spółki

a)
grunĘ (rv tyrn pralvo
uż}tkowanra wiecąvstego gruntu)

- na udział.v- 1akcje) własne

b)
buclyŃi, lokale, prarva do lokali
i obieĘ inz}nierii lądorvej
i wodnej

v Zysk (strata) z lat ubiegl_vch

c) l,ilzlCzę.;lia icchniczne l nraszvn_v vt Zysk (strata) netto 62,3B 344,46

d) środki rransportu vil
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku *brotowego
{rrielkość ujemnff}

} nne środki trrvałe B Zo h.o.w.ĘżŁmą,,iięi§rwr,. nn
zobowiązłnia 0,00 0,00

srodki tnł.ałe rł, budowie t Rezerx,r na znłrowiazania 0.00 0,00

3
zaliczkt na środki trwałe
ł,budowie i Rezenva z rrvltrłu odrooztłnego

podatku docllcrdowego
l

llI Należności d}u gotermino\re 0,00 0,00
Rczłrlvll na l;lł-iadczellia
ernervtalne i podobne 0,001 0,00

] Od lc:rlnosick pori l373111 a1. -. dfugoterminolva

2

Od pozostał,vch jednosteĘ
w których jednostka posiada
zaatgażow anle w kapitale

- kótkoterminorva

_1 Od pozostał_vch j ednostek .J pclzostałe rezenw 0,00
t\, lnlr e5ą i]la dlugoterminorve 0,0s 0,00 - dłLrgotenninolve

Nieruchomości królkotemlinorve
: \Ą;artoścr ruematerialne i prarvne II Zo borviąz*nia długo terminolve 0,001 0.0c

Dfu goterminorł,e akt,rva
finansorł,e 0,00 0,00 ]

1 Wobec jednostek powiązanych

0,00 0,00
Wobec pozostaĄ,ch jednostck.
rv których.iednostka posiada
zaangaźorvanie rł kapita|e

b
I

3 Wobec pozostń,ch jcdnostek 0,00
, _- ,_1:],]:c:,]\1a a) kredlĄ,i pozlrczkl

b]
z t_\tt}fu enrisii dłużnycli
papiorólĄ,,,vartościolv1,,c h

- j1 .__ !a:a]]nil.,,,; aktrrra
inne zobo,"viązani a finansorł,e

Drukowane programem DRUKI GoF]N Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl

Gminna Biblioteka pubłiczna
w Bańniczce
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,§ Klcn ail ]a,]_!.::,\j : :_.:,_ _

ż3i]n gaZ0\1-aln!e il {,]i li,:..,

udziałv ]ub akiie

_ _ :,cli-iazania rveksiori :

1,obortiązania
krótkoterminorve

z.lłl,.lrviazania rvobec jedrrostek
pori tązarrvch

inne papiery rvartościowe i 0.0O

- udzielone poĄczki 
l

z rytLrhl dostaw i ushlg.
t okresie lłymagalnoścl:

do 12 miesiecy
Lrdziały 1ub akc.j porv_vżej 12 miesięcy

- lnne paplęf_V- wartosclowe

rrdzielone pożyczki

inne dfu gotelruinorve ak§.rva
filansorr,e

Zobowiązania lvobec
pozostaĘch.j edrrostek,
w których jednostka posiada
zaangażorvanie rv kapitale

z t}tułu dostalv l usług. o okresie
wymagalności:

iIrne rnrves|yc,je długotetrrritiolve ilo 1ż mies

powyże_i 12 rnicsięc1,

.Ąktvrva z §,tufu odroczonegtl
podatku dłlchodorvego

inne rozliczenia
rlti edz1,oklesorve

Zoborviazania,;i.obec
pozostaĘcb jedrrostek

kredlt"v i poąvczki

z tytufu elnisjl dłużnych
papielów lvartośctorrrych

irne zoborviązan ia fi nansor,ve

priłprodłrkt,v i prodrrkty lł, tokrr
z t1-|ułu łlostarv i ushlg.
o okresie rvymagalności :

Z.rli.,zkl nl ciost;trłl iusługl zaliczki otlz,vmane na dosta§y
i Llshlgr

zobowiązałia,weksiowe

\ ależności od jednostek

Porvil12 j111,*1-,
0,00 l 0,00

z §tu}u podatkorr:. ceł.
ubezpieczeń społeoznyclr
i zdrorvotnvch oraz irrnycir

rytułórv publiczrroprarvnvch

7, Ę/tułu łlostar.ł, i ilshlg.
o okresie spłaty:

z iyttlłu rł,vna grodzeli

do l2 miesięcy
* porv.vżej l3 rniesięcy Fltndltsze specjalne

Należności od pozostałych
l erJnostek. lv któryclr 

.1 
ednostka

posiaila zaangażOlvallie w
kapitale

Lij enrna rł,anośc l-trln1,

ż t_vtułu dostarv i usfug,
ł okresie spłaty:

Innę roziiczenia międzyok:,esorve

clo l 2 nriesi

Naleźności od pozostałvch

z tytułu dostarv i usług, I o,oo | 0,00
o okresie splan,: | ' "" 

I

"vżej 
12 lnie5icc\

:-_-1:1: i ]' .-:- ].,<_ Ga-iil t'y'ydaWn ctwa PodatkoWeqo GoFlN - WWW.DrUki,Gofin p]

, inne długoternlinolł,c aktvrva
finansowe
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Krótkoi.rTnrnorł,e aĘl-a ___ __ ]

finan_<orre 629,33 l 659,95

- il:e kotkoterminorve akł,u.a
iinansorte

- inne kótkoterminowe aktvwa
finansowe

srodki pienięźne i inne ekął,",a

- środki prenieźrre rł, kasie i na
rachunkach

AiBici



RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
J, kLj::"3i-' sporządzony za okres . , .9,1.Q1..?.918. , ,31_,1.2,20.1.8

tl"""i"a"*irii (wariant porównawczy)

§'iersz \\'r szczególłienie
Dane za

róEF'

-{ Przr chodl neftD ze sprzedażl i zrórr nane z ninri. w tym: 157 082.17 '-: 'a'
.,.j l;;i -,:::.. 0.00 l 0

l Plzl;hi.:,. ;.;p ji1|,16rr 00C
_tt Zmiala stanu produktólł, (zrł,iększenie - wartość dodatnia

zmnieiszenie - .,vartośc uiemna)I

0,00

IiI Kosz1 rr r-rrt orzcnil produktori na w,łasne Dotrzebv iednostki 0,00
]\ przi,chodr nefio ze sprzedarv- torvaróv,i matcriałóił, 0,00 l 0,0

Dotacje na finansowanie działaIności podstawowej 157 082,17 173 151 ,00

§ §osztl działalności operaeyinei 157 ła,lv 173 364,19

l Anor1-"zac ja 14 159,00 14 171,0a
ll zuzvcic nrateriałórv i enersil 20 634,25 24 3o4.78
Irl Usługi obcc 4 966,35 2 403,56
IV Podatkr i opłat}-. \Ą,tym: 1 078,00 0,00

podatek akcvzolv1, 0,00 0,00
Wvnagrodzenra 94 183,70 109 711,31

Vl Ubezpieczenia społccznc i innc ś,"viadczenia, rv tvtn: 22 096,31 22 763,54
* emerrlalne 0,00 0,00

VIi Pozostałe kosztv rodza jow-c 98,56 10,00
Vlil Wartość spfzedanych towarórv i materiałów 0,00 0,00

fr -134,S0. ;21&l19

D Pozostałe,:pr.zveŁłtly o§ergeyjne 136,00 524,60

l Zyskzt:rĄufu rozchodunief-rnansowychaktywó,r.vtnvaĘch 0,00 0,00
t1 Dotaqe 0,00 0,00
IIl Aktualizacia,,vartości ak§.lvói.v niefinansor,łlch 0,00 0,00
IV lnne przvchody tlperacvine 136,00 524,60

E pozostałe kłrszty operłcv ine 0,00 0,00

l Strata z §rtufu rozchodu niefilansowych akłvów tnvahch 0,00 0,00
ll Akrualizaoja rvańości akt\T vólv nieflnansowvch 0,00 0,00

1tt lnne kosztv operacvine 0,00 0,00

F Z,y.śk {atrata) r dżinłalnnlśti.oper*cyin€i {ć * g -,g1 ż,o0 311,41

C preychady fhiEnsowe §0,38 33,15
t Dywiclendy i uciziały w zvskirch, rr, lym: 0,00 0,00

a) od iędnostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

- w kórvch iednostka posiada zaatgażowani.e w-kapitale 0,00 0,00
b) odiednostek pozostałych. w, tym: 0,00 0,00

- w których iednostka posiada zaangńowanie rv kapitale 0,00 0,00
iI Odsctki, r,i,tyni: 60.38 JJ, lc

- od iednostek pov,iazanych 0,00 0,00
Ilt ZyskzSlłu rozchodu akĘĄń/ów irnansorł"ych, w tl,rrr: 0,00 0.00

- w iednostkach polviązanych 0,00 0,00
lv .qkn,n!4ą.ją t€9*LĄ.11::o_!]1 1,1Ła}§!r"y+

ltltre
0,00
0,00

0,00
0,00

H koszfy finansowe 0,00 0.00
I Odselki. rv tl,nr: 0,00 000

dla iednostek porviązanych 0,00 0,00
i1 sttata z tłtułu rozchodu aktyrvów finansolrrych. w §m: 0,00 0,00

- rv jednostkach powiązanych 0,00 0,00
II1 i\ktLralizacia rr.artości ak§.rvórł. fi nansołłrych 0.00 000
IV Inne 0,00 0,00

l, ź|iiii:.:::::==.: j$E 3Ą4.56

J podatek dochodorvy 0,00 000
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straĘ) 0,00 000
,L 62,38 3u.56

IlrcLft,,.i,JxhĄ l &q O "(. łCI 19 
"

4'-!,)n,
rnff Kat arzv n l,J tlnk i cly i c :
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Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok

l. lnformacje ioĘaśn-lenia do bilansu

1. Szcząołcwy zaknes zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych śro,dkov*
trwaĘch. wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz inwestycji
dfugoterminowych. zawieĘący stan tych aktywów na początek roku obrotowego, anriększenia i

zmnlejszenia z $tułu. aktualizacji wańości, nabycia, rozchodu, pzemieszczenia wewnętrznego
oraz stan końcowy. a dla majątku amońyzowanego - podobne pzedstawienie stanów i ĘĄułow
zrn ian dotychczasowej am ortyzacj i lu b u m orzen ia

Rozliczenie maiatku trwałeqo za 2018 rok

Grupa
środków

Stan

lI

-

ilv

pozostałe
środki trwałe

Zbiory
biblioteczne
Wańości
niematerialne
l

Grupa
środków
trwaĘch

ll

pozostałe
środki trwałe
Zbiory
biblioteczne 251.143,13
Wańości
niematerialne
i 22.782,04

początkowy

47,496

22.782,04

334,428,82

Rozliczeniąumorzenia maiątku tlwałeqo za 2018 rok

Stan
początkowy I Amońyzacja Darowizny lnne

Zmniejszenia

361.501,76

Stan
końcowy

lll

251.143.13 1.413,98

28.735,92 1,782,98

14.327,92 i 61.824,77

1,413,98

Gminna Biblioteka Publiczna nie realizuje inwestycji"

Gminna Biblioteka publiczna

w Bartniczce
87-321 Bannjczxa

a

n

l

iV 13,006,80 13.006.80

Vl
Vll
Vlll

RAzEM ,l3.006,80 13,006.80

47.496.85

14.01]9 00 120 00
-

263.888,15

369.00 369.00 22,782.04
oGoŁEM 334.428,82 28.735,92 120,00 1.782.98 361.501,76
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Kwota dokonanycn ,,, :,3(:. ,:., ::-::],,,e3o odplsow aktualizującycl^ ,,,3 -s: : ,

trwałych odrebne cia J,-c]:3,- -:,,,.,]^ 3{i_.,rvow niefinansowych araz :,-::-."- ,

aktywow finarsorryycr - ^i€ Coi, JZ.,
Kwota kosztow zakonczoryci p,ac ,:z,,,a,:łł|an oraz kwota wartosci firmy lwy]as^ a- = _,,::.
jej odpisywania - nie oolyczy,
Wartosc gruntolv uzytkowanych wleczyscle - Gminna Biblioteka Publiczna w Bańr,cz:: - 

=posiada w swojej ewidenc1i gruntow uzytkowanych wleczyście,
Nieamortyzowane lub nieumarzane przez 1ednostke srodki truyałe, uzywane na podstawle umc,",
najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu:
na podstawie umowy uzyczenie zawarte1 w dniu 02"05.2017 roku między Gminą Bartniczka a
Gminną Biblioteką Publiczną w Bartniczce, Biblioteka otrzymała w bezpłatne uzywanie lokal
uzytkowy o powierzchni 74 m 2 na czas nieokreślony. Lokal uzytkowy stanowi częsc
nieruehomości będącej własnością Gminy Bańniczka.
Liczba oraz wartośc posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłuznych papierow wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem
praw. jakie przyznają- nie dotyczy"
Dane o odpisach aktualizujących wartość nalezności - w roku obrotowym nie tworzono odpisu
aktualizującego nalezności.
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - Gminna Biblioteka Publiczna w
Bartn iczce posiada fu nd usz instytucj i ku ltu ry oraz fu nd us z r ezerwowy .

Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartośc mienia wydzielonego dla instytucji kultury w
momencie jej utworzenia, ulega zwiększeniu o wartośc niepodlegających amoĘzacji aktywów
tnruałych oraz zmniejszeniu o wartośc niepokrytej straty netto.
Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na
pokrycie strat instytucji kultury"

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia iwykozystania oraz stan końcowy funduszu
zapasowego - rezerwowego:
Stan na 01.01.2018 -26,56zł
Zwiększenia + 344,56 zł (zysk netto Bibliotekiza2017 rok)
Zmniejszenia - 0,00 zł
Stan na 31.12,2018 - 371,12 z|
Zyskza 2018 rok wpłynie na zwiększenie funduszu rezerwowego lnstytucji Kultury.
Dane o stanie rezerw - rezeruy w roku obrotowym nie wystąpiły.
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu - o przewidywanym okresie spłaty
do 1 roku.
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - zobowiązania takie nie
wystąpiły,
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen międzyokresowych - pozycje nie
wystąpiły.
W pzypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji
bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału nalezności
i zobowiązań na częśc długoterminową i krótkoterminową - nie dotyczy.
Zobowiązania warunkowe - zagadnienie to nie wystąpiło w roku obrotowym.
Składniki aktywów niebędące instrumentamifinansowymiwyceniane według wańości godziwej-
nie dotyczy.
Środki pienięzne zgromadzone na rachunku VAT - nie dotyczy.

ll. lnformacje i objaśnienia do rachunku zysków istrat

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze spzedazy - nie dotyczy;
lnformacje o przychodach
Gminna Biblioteka Publiczna w Bańniczce działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Biblioteka Ęst
samoządową instytucją kultury, otrzymującą na realizację działalności dotację podmiotowąlod
organizatora.

6.

8.

13.

14.

15.

18.

10.
11,
12"

,16.

17,

1.

2.

Przychody uzyskane w 2018 roku:
Dotacja zUzędu Gminy Bańniczka (organizator)
Dofinansowanie z Bibl ioteki Narodowej
Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek

151.043,17 zł
6.039,00 zł

60,38 zł
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:-]=,,, ]:;^. ]. zan echania w roku następnym- nie dotyczy,*:: :::-.')Z|\, c; Domtedzy podstawą opodatkowania podatkiem dochocol,,1,- a ł.,- (€-
'^.-s3,,,.'.^ r.;lto - zagadnienie nie występule w instyiucji
{:sz: ,,,.,:,,,,crzenia środkow tn,lałych w budowie - pozycja ta w instytuc']i nie wystepule
3:s=:< .,az,azn|ce kursowe, kiore powiększyły cenę nabycia towarow |ub koszt wytworzenla
:,.:-<:o,,,,ł :oku obrotowym - nie dotyczy.
f ]^ es c],'e w cstatnrm roku ipianowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
- o.z,łc,a nte występule w roKu obrotowym w instytucji
(,'i oia cirarakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztów o nadzwyczajnej wartości Iub
<:C,e ,,/i )/Staptły ncydentalnie - w roku obrotowym nie wystąpiły.
lr'fornracje o kosztach zwtązanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie
ZCStały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wańości niematerialnych r prawnych - nle
L U tyUZy,

l!l. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych

Gm nna Brbiioteka Publiczna w Bartniczce nie sporządza rachunku przepływow pienięznych.

lV. lnformacje o:

Charakterze i celu gospodarczym zawańych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w
bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki - nie dotyczy,
Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawańych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi- nie dotyczy.
Pzeciętne zatrudnienie w 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bańniczce wyniosło 2,1
etatu: dyrektor biblioteki 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,1 etatu.
Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub naleznych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzĄących, nadzorujących albo administrujących społek
handlowych (dla kazdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach
wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych
or§anow lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem
kwoty ogołem dla kazdej kategorii organu - wypłacono wynagrodzenia na kwotę 52.925,11 zł.
Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakteze udzielonych
osobom wchodzącyrn w skład organów zarządzĄących, nadzorujących i administrujących
jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich
kwot splaconych, odpisanych lub umorzonych, a takze zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
§fiułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla kazdego z
Ęch organów - nie dotyczy.
Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie dotyczy, b

V. lstotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu
finansou4ym

jv cperacyjne ( ksiązkiotrzymane
txa -wynagrodzenie płatnika)



lnformacle o 9ż j.^::z:- . :s::]:- ] ].,i-ll błędow popełnionych w 2,.,ż_- _: ::odnoszonych w roKu a.,a',.ł,,- ^- ,.:'=, '--Jrsz,1 własńy i pooaniem ich kv,,c: -,... -' - -dotyczy
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'*rl 
.finansowY jednostki ich.PrzYczyny i spowodowaną zmianańi'i<*otę wyniku finansowego orazzmian w kaPitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzanlasPrawozdania finansowego Wraz z podaniem 1ej przyczyny- w roku bbrotowym zdarzenie niewystąpiło.

Vl. lnformacje o:

,1, wspólnych przedsięwzięciach, ktore nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy;2. O transakcjach z jednostkami powiązanymi - ńe ,iotvciv; 
--

3, WYkaz sPÓłek (nazw.a, siedziba), w ktorlen jednostka poŚi"o" zaangażowanie w kapita le lub 20%w ogólnej liczbie głosow w organie stanówiącym .bołti; wykaz ien powinien zawierać takzeinformacje o procencie posiadańego zaangazowźnia ń kapita le o9zo kwocie kapitału własnego izysku lub stracie netto tych spółeliza ostaini rok obrotoĘ-nie dotyczy;4, Nie sPorządzaniu.skonsolidowanego sprawozdania finańsowego, korzystając ze zwolnienia lubwyłączeń - nie dotyczy;
5.
a) nazwie i siedzibie, jednostki spoządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe nanajwYzszYm szczeblu grupy kapitałowe;, Ń xtorą st<łao ,Ćnoo=i spbłr" ;"6 ;Óono. tka zależna,oraz miejscu, w którYm sPrawozdanie to jest oosiępne - Gmina Bartniczka, ul. Brodnick a 8, 87-321 Bańniczka;
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe nanĄniŻszYm szczeblu gruPY kapitałowej, w Śkłio xtorą wcńodzi spółx" ;"r.o ióono.tka zależna,oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne - nie dotyczy;6, Nazwę, adres siedzibY zaządu lub siedziby stiiutowej |eJnostri oraz formę prawną każdej zjednostek, których dana jednostka ji;st wspoliliiióm ponoszącym nieograniczonąodpowiedzialnośc majątkową - nie dotyczy;

vll. omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.Nie istnieją okolicznoŚci wskazujące na zagrozenia kontynuowania działalności przez instytucjękuItury.

V!ll, lnne informacje.,. które mogą wpłynló w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej,finansowej oraz wynik finansowy jeairóstii - nie dotyczy

łJiJ,
''(f";:ł;uu""",

2,

Bańniczka, 27.02.2019 r.
(miejsce idata ) (dyrektor)

b


