ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie za 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) oraz art.10 ust.1 i art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wTuliszkowie
za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja
dodatkowa.
2. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie za
2021 rok stanowiące załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Gminy i Miasta
Tuliszków
Krzysztof Roman
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Jednostka: M G Biblioteka Publiczna.

Bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

jednostki budżetowej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

i samorządowego zakładu

ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 5

budżetowego

62-740 Tuliszków

sporządzony
Numer indentyfikacyjny REGON

na dzień 31.12.2021

000972039

Stan na początek
roku
0,00

Stan na koniec
roku
0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I. Fundusz jednostki

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

II. Wynik finansowy netto (+,-)

Aktywa
A. Aktywa trwałe

1. Środki trwałe

Pasywa
A. Fundusze

Stan na początek
roku
2 593,06

Stan na koniec
roku
323,57

4 546,43

2 593,06

-1 953,37

-2 269,49

0,00

0,00

1. Zysk netto (+)

1.1. Grunty
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym
podmiotom

0,00

0,00

2. Strata netto (-)

0,00

0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

B. Fundusze placówek

1.4. Środki transportu

0,00

0,00

C. Państwowe fundusze celowe

0,00

0,00

1.5. Inne środki trwałe

0,00

0,00

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

28 904,75

48,07

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

I. Zobowiązania długoterminowe

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

1. Akcje i udziały

0,00

0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

2. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B. Aktywa obrotowe

48,07
0,00

28 904,75

0,00

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

5. Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

0,00

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

2. Należności od budżetów

0,00

0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 009,07

140,64

0,00

0,00

29 009,07

140,64

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

0,00

4. Inne środki pieniężne

0,00

0,00

5. Akcje lub udziały

0,00

0,00

6. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

31 497,81

371,64

Suma aktywów

.............................................
Główny księgowy

2022.03.28
.......................................
rok, miesiąc, dzień

0,00

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

0,00

2. Zobowiązania wobec budżetów

231,00

1. Środki pieniężne w kasie

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

231,00

4. Pozostałe należności
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

2 488,74

4. Towary

0,00

48,07

2 488,74

II. Należności krótkoterminowe

III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków
obrotowych) (-)

0,00

371,64

1. Materiały

0,00
2 269,49

28 904,75

31 497,81

I. Zapasy

0,00
1 953,37

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
8. Fundusze specjalne

0,00

0,00

8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

0,00

8.2. Inne fundusze

0,00

0,00

III. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

31 497,81

371,64

Suma pasywów

..................................................................
Kierownik jednostki
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Jednostka: M G Biblioteka Publiczna.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 5

Adresat

Rachunek zysków i strat

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

sporządzony
na dzień 31.12.2021

62-740 Tuliszków

Wariant porównawczy
Numer indentyfikacyjny REGON
000972039

Stan na koniec roku
bieżącego

Stan na koniec roku
poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

260 170,25

324 982,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

260 170,25

324 982,00

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja

0,00

0,00

277 239,04

328 746,32

0,00

0,00

II. Zużycie materiałów i energii

40 505,36

77 360,40

III. Usługi obce

25 792,57

35 551,61

IV. Podatki i opłaty

542,50

306,00

V. Wynagrodzenia

171 630,30

170 171,97

35 732,05

41 525,29

3 036,26

3 831,05

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

X. Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

-17 068,79

-3 764,32

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

15 113,48

1 494,75

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

15 113,48

1 494,75

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek
budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
II. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

-1 955,31

-2 269,57

G. Przychody finansowe

1,94

0,08

I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

II. Odsetki

1,94

0,08

III. Inne

0,00

0,00

H. Koszty finansowe

0,00

0,00

I. Odsetki

0,00

0,00

II. Inne

0,00

0,00

-1 953,37

-2 269,49

J. Podatek dochodowy

0,00

0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

-1 953,37

-2 269,49

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

0,00

.............................................
Główny księgowy

2022.03.28
.......................................
rok, miesiąc, dzień

..................................................................
Kierownik jednostki
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Jednostka: M G Biblioteka Publiczna.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Adresat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 5

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

sporządzone
na dzień 31.12.2021

62-740 Tuliszków

Numer indentyfikacyjny REGON
000972039

Stan na koniec roku
bieżącego

Stan na koniec roku
poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

2 553,16

4 546,43

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

1 993,27

0,00

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1 993,27

0,00

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

0,00

0,00

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

1.4. Środki na inwestycje

0,00

0,00

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

1.10. Inne zwiększenia

0,00

0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

0,00

1 953,37

2.1. Strata za rok ubiegły

0,00

1 953,37

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

0,00

0,00

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

2.5. Aktualizacja środków trwałych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2.9. Inne zmniejszenia

0,00

0,00

4 546,43

2 593,06

-1 953,37

-2 269,49

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
1. Zysk netto (+)
2. Strata netto (-)
3. Nadwyżka środków obrotowych
IV. Fundusz (II+,-III)

0,00

0,00

1 953,37

2 269,49

0,00

0,00

2 593,06

323,57
0,00

.............................................
Główny księgowy

2022.03.28
.......................................
rok, miesiąc, dzień

..................................................................
Kierownik jednostki
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INFORMACJA DODATKOWA

I.
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki

1.1
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie
siedzibę jednostki
1.2
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 5, 62-740 Tuliszków
adres jednostki
1.3
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 5, 62-740 Tuliszków
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
Podstawowym zadaniem biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Tuliszków, upowszechnianie wiedzy i
nauki, sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie
miasta i gminy Tuliszków

2.

3.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2021r. - 31.12.2021r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
-

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż
10.000,00 zł. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,
umarza się: książki, środki dydaktyczne, meble, dywany i pozostałe środki trwałe
(wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczające
wielkości w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty 10.000,00 zł.
Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4.

5.

inne informacje
-

II.
1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia,
1.1. rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia
Załącznik nr 1
Wartość zbioru bibliotecznego - 289.399,17 zł
Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - 7.419,87 zł
Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo – 103.520,97 zł - zwiększenie w roku
obrotowym o kwotę 21.493 zł.
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami
1.2.
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
1.3. długoterminowych aktywów finansowych
wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.4.
-

1.5.

1.6.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu
-

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
-

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek
samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
-

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
-

1.9.
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty:
a)

powyżej 1 roku do 3 lat
-

b)

powyżej 3 lat do 5 lat
-

c)

powyżej 5 lat
-

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za
nie
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie
1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Załącznik nr 3
1.16. inne informacje
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.
2.1.
2.2.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
w roku obrotowym

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.

2.5.
3.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
-

………………………
)
(główny księgowy

…………………………….
(rok, miesiąc, dzień)

………………………
(kierownik jednostki)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Tuliszkowie
62-740 Tuliszków
Plac Wolności 3
Załącznik Nr 1
do Informacji dodatkowej

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu w bilansie

Wartość
początkowa - stan
na początek roku
obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

aktualizacja

1

2

3

4

przychody
(nabycie)

5

przemieszczenie
wewnętrzne*

Ogółem
zwiększenie
wartości
początkowej
(4+5+6)

zbycie

6

7

Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej
(8+9+10)

Zmniejszenie wartości początkowej

8

likwidacja

9

Wartość
początkowa stan na koniec
roku obrotowego
(3+7-11)

inne

10

11

12

Licencje i prawa autorskie

1.

dotyczące oprogramowania
komputerowego

2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

I.

Wartości niematerialne i
prawne ogółem (poz. 1+2)

1.1
Grunty

1.1.1.
1.2.

Grunty stanowiące własność JST,
przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom
Budynki, lokale obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

1.3.
Urządzenia techniczne i maszyny

1.4.
Środki transportu

1.5.
Inne środki trwałe

Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego
Lp.

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według układu
w bilansie

Umorzenie- stan
na początek
roku obrotowego
aktualizacja

0

0

1.

Licencje i prawa autorskie dotyczące
oprogramowania komputerowego

2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

I.

13

14

amortyzacja za
rok obrotowy

15

z tytułu zbycia

inne zwiększenia

16

Wartość netto składników aktywów

Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego
Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

17

18

z tytułu
likwidacja

19

Ogółem
zmniejszenia
umorzenia
(18+19+20)

Umorzenie - stan
na koniec roku
obrotowego
(13+17-21)

inne
zmniejszenia

20

21

stan na początek
roku obrotowego
(3-13)

22

23

stan na koniec roku
obrotowego (12-22)

24

Wartości niematerialne i prawne
ogółem (poz. 1+2)

1.1
Grunty

1.1.1.
1.2.

Grunty stanowiące własność JST,
przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom
Budynki, lokale obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

1.3.
Urządzenia techniczne i maszyny

1.4.
Środki transportu

1.5.
Inne środki trwałe

Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 345866BB-A651-40B2-ACF9-EFA707E7C8C6. Podpisany

6

Strona 6

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie
62-740 Tuliszków, Plac Wolności 3
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 2

do Informacji dodatkowej

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
Lp.

Zmiany stanu w trakcie roku

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i
Stan na początek roku obrotowego
innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup
KŚT)

1

2

3

obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

Stan na koniec
roku obrotowego
(3+4-5)
6

1.
"0" Grunty
"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu

2.

użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego

3.

"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4.

"3" Kotły i maszyny energetyczne
"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania

5.
6.

"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

7.

"6" Urządzenia techniczne

8.

"7" Środki transportu
"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

9.
10.

"9" Inwentarz żywy

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych
w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie
Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie
62-740 Tuliszków, Plac Wolności 3

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

do Informacji dodatkowej

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp.

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych
w trakcie roku obrotowego z podziałem na:

Kwota

1

2

3

1

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze
składkami

188.241,32
5.994,00

2
Nagrody jubileuszowe

-

3
Odprawy emerytalne i rentowe
4
5

Świadczenia urlopowe

Inne świadczenia pracownicze*
Ogółem:

4.650,78
4.080,19

202.966,29

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i
obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych,
sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Jednostka: MGOK

Bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

jednostki budżetowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

i samorządowego zakładu

ul. Haliny Oleksiak 2

budżetowego

62-740 Tuliszków

sporządzony
Numer indentyfikacyjny REGON

na dzień 31.12.2021

310500636

Aktywa
A. Aktywa trwałe

Stan na początek
roku
725 601,20

Stan na koniec
roku
659 087,12

0,00

0,00

725 601,20

659 087,12

725 601,20

659 087,12

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
1.1. Grunty
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym
podmiotom
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na początek
roku
765 621,85

Stan na koniec
roku
703 623,75

I. Fundusz jednostki

830 858,44

765 621,85

II. Wynik finansowy netto (+,-)

-65 236,59

-61 998,10

Pasywa
A. Fundusze

1. Zysk netto (+)

0,00

0,00

65 236,59

61 998,10

III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków
obrotowych) (-)

0,00

0,00

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

2. Strata netto (-)

701 576,95

641 878,52

0,00

0,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

B. Fundusze placówek

0,00

0,00

1.4. Środki transportu

0,00

0,00

C. Państwowe fundusze celowe

0,00

0,00

1.5. Inne środki trwałe

24 024,25

17 208,60

16 897,67

0,00

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

I. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe

16 897,67

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

2. Zobowiązania wobec budżetów

0,00

0,00

1. Akcje i udziały

0,00

0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

16 897,67

0,00

2. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

5. Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

56 918,32

44 536,63

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
8. Fundusze specjalne

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Materiały

0,00

0,00

8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

8.2. Inne fundusze

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

III. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

782 519,52

703 623,75

4. Towary

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

2. Należności od budżetów

0,00

0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 918,32

44 536,63

II. Należności krótkoterminowe

4. Pozostałe należności
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1. Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

56 918,32

44 536,63

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

0,00

4. Inne środki pieniężne

0,00

0,00

5. Akcje lub udziały

0,00

0,00

6. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

782 519,52

703 623,75

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

IV. Rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów

.............................................
Główny księgowy

2022.03.31
.......................................
rok, miesiąc, dzień

Suma pasywów

..................................................................
Kierownik jednostki
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Jednostka: MGOK
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Haliny Oleksiak 2

Adresat

Rachunek zysków i strat

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

sporządzony
na dzień 31.12.2021

62-740 Tuliszków

Wariant porównawczy
Numer indentyfikacyjny REGON
310500636

Stan na koniec roku
bieżącego

Stan na koniec roku
poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

384 802,33

470 400,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

384 802,33

470 400,00

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

490 399,58

539 558,48

I. Amortyzacja

84 439,19

66 514,08

II. Zużycie materiałów i energii

66 989,73

61 725,86

III. Usługi obce

43 548,09

85 882,50

B. Koszty działalności operacyjnej

IV. Podatki i opłaty

282,10

288,00

V. Wynagrodzenia

238 552,78

263 429,73

52 847,71

56 612,27

3 739,98

5 106,04

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

0,00

X. Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

-105 597,25

-69 158,48

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

40 354,06

7 160,00

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

40 354,06

7 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek
budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
II. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

-65 243,19

-61 998,48

G. Przychody finansowe

6,60

0,38

I. Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

II. Odsetki

6,60

0,38

III. Inne

0,00

0,00

H. Koszty finansowe

0,00

0,00

I. Odsetki

0,00

0,00

II. Inne

0,00

0,00

-65 236,59

-61 998,10

J. Podatek dochodowy

0,00

0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

-65 236,59

-61 998,10

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

0,00

.............................................
Główny księgowy

2022.03.31
.......................................
rok, miesiąc, dzień

..................................................................
Kierownik jednostki
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Jednostka: MGOK
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Adresat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

ul. Haliny Oleksiak 2

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

sporządzone
na dzień 31.12.2021

62-740 Tuliszków

Numer indentyfikacyjny REGON
310500636

Stan na koniec roku
bieżącego

Stan na koniec roku
poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

888 538,39

830 858,44

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

0,00

-65 236,59

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

-65 236,59

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

0,00

0,00

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

1.4. Środki na inwestycje

0,00

0,00

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

1.10. Inne zwiększenia

0,00

0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

57 679,95

0,00

2.1. Strata za rok ubiegły

57 679,95

0,00

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

0,00

0,00

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

0,00

0,00

2.5. Aktualizacja środków trwałych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2.9. Inne zmniejszenia

0,00

0,00

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

830 858,44

765 621,85

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-65 236,59

-61 998,10

1. Zysk netto (+)
2. Strata netto (-)
3. Nadwyżka środków obrotowych
IV. Fundusz (II+,-III)

0,00

0,00

65 236,59

61 998,10

0,00

0,00

765 621,85

703 623,75
0,00

.............................................
Główny księgowy

2022.03.31
.......................................
rok, miesiąc, dzień

..................................................................
Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Finanse VULCAN wersja 22.01.0006.31997, VULCAN sp. z o.o., licencja: tuliszkow

Id: 345866BB-A651-40B2-ACF9-EFA707E7C8C6. Podpisany

Strona 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki

1.1
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
siedzibę jednostki
1.2
Haliny Oleksiak 2, 62-740 Tuliszków
adres jednostki
1.3
Haliny Oleksiak 2, 62-740 Tuliszków
1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki
Działalność kulturalna

2.

3.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2021r. - 31.12.2021r.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
-

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Rokiem obrotowym dla MGOK jest okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31
grudnia. Operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje
w sprawozdaniach finansowych zgodnie z treścią ekonomiczną. Koszty ujmowane są
na kontach zespołu 4. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień
zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudnia. Dochody i koszty księguje się metodą
kasową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo
i amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo przez odniesienie
w ciężar kosztu zespołu 4 w miesiącu przyjęcia do używania umarz się środki trwałe
i wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł

5.

inne informacje
-

II.
1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.1. rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia
Tabela 1.1
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka
dysponuje takimi informacjami
1.2.
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość
aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
1.3. długoterminowych aktywów finansowych
wartość gruntów użytkowanych wieczyście
1.4.
-

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu
Załącznik nr 2
Tabela 1.5

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
-

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek
samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
-

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
-

1.9.
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty:
a)

powyżej 1 roku do 3 lat
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b)

powyżej 3 lat do 5 lat
-

c)

powyżej 5 lat
-

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z
przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem
charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń
1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za
nie
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w
bilansie
1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Tabela 1.15
1.16. inne informacje
2.
2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice
kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
w roku obrotowym
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.3.

2.4.

2.5.
3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Inne informacje
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
-

………………………
)
(główny księgowy

…………………………….
(rok, miesiąc, dzień)

………………………
(kierownik jednostki)
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Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Tuliszkowie
62-740 Tuliszków
Haliny Oleksiak 2
Załącznik Nr 1
do Informacji dodatkowej

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według
układu w bilansie

Wartość
początkowa - stan
na początek roku
obrotowego

Zwiększenie wartości początkowej

aktualizacja

1

2

3

4

przychody
(nabycie)

5

przemieszczenie
wewnętrzne*

Ogółem
zwiększenie
wartości
początkowej
(4+5+6)

zbycie

6

7

Ogółem
zmniejszenie
wartości
początkowej
(8+9+10)

Zmniejszenie wartości początkowej

8

likwidacja

9

Wartość
początkowa stan na koniec
roku obrotowego
(3+7-11)

inne

10

11

12

Licencje i prawa autorskie

1.

dotyczące oprogramowania
komputerowego

2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

I.

Wartości niematerialne i
prawne ogółem (poz. 1+2)

1.1
Grunty

1.1.1.
1.2.

Grunty stanowiące własność JST,
przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom
Budynki, lokale obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

1.384.389,44

1.384.389,44

89.742,01

89.742,01

1.474.131,45

1.474.131,45

1.3.
Urządzenia techniczne i maszyny

1.4.
Środki transportu

1.5.
Inne środki trwałe

Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)
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Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego
Lp.

Nazwa grupy rodzajowej
składnika aktywów według układu
w bilansie

Umorzenie- stan
na początek
roku obrotowego
aktualizacja

0

0

1.

Licencje i prawa autorskie dotyczące
oprogramowania komputerowego

2.

Pozostałe wartości niematerialne i
prawne

I.

13

14

amortyzacja za
rok obrotowy

15

z tytułu zbycia

inne zwiększenia

16

Wartość netto składników aktywów

Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego
Ogółem
zwiększenie
umorzenia
(14+15+16)

17

18

z tytułu
likwidacja

19

Ogółem
zmniejszenia
umorzenia
(18+19+20)

Umorzenie - stan
na koniec roku
obrotowego
(13+17-21)

inne
zmniejszenia

20

21

stan na początek
roku obrotowego
(3-13)

22

23

stan na koniec roku
obrotowego (12-22)

24

Wartości niematerialne i prawne
ogółem (poz. 1+2)

1.1
Grunty

1.1.1.

Grunty stanowiące własność JST,
przekazane w użytkowanie
wieczyste innym podmiotom

1.2.

Budynki, lokale obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

682.812,49

59.698,43

59.698,43

742.510,92

701.576,95

641.878,52

65.717,76

6.815,65

6.815,65

72.533,41

24.024,25

17.208,60

66.514,08

66.514,08

815.044,33

725.601,20

659.087,12

1.3.
Urządzenia techniczne i maszyny

1.4.
Środki transportu

1.5.
Inne środki trwałe

Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)

748.530,25

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.
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Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
62-740 Tuliszków, Haliny Oleksiak 2
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 2

do Informacji dodatkowej

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
Lp.

Zmiany stanu w trakcie roku

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i
Stan na początek roku obrotowego
innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup
KŚT)

1

2

1.

3

obrotowego
zwiększenia

zmniejszenia

4

5

Stan na koniec
roku obrotowego
(3+4-5)
6

313.764,00

313.764,00

90.669,60

90.669,60

"0" Grunty
"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu

2.

użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego

3.

"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4.

"3" Kotły i maszyny energetyczne
"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania

5.
6.

"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

7.

"6" Urządzenia techniczne

8.

"7" Środki transportu
"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

9.
10.

"9" Inwentarz żywy

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych
w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie
Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej
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Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
62-740 Tuliszków, Haliny Oleksiak 2

Załącznik Nr 3

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

do Informacji dodatkowej

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp.

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych
w trakcie roku obrotowego z podziałem na:

Kwota

1

2

3

1

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze
składkami

300.686,16
9.856,50

2
Nagrody jubileuszowe

-

3
Odprawy emerytalne i rentowe
4
5

Świadczenia urlopowe

Inne świadczenia pracownicze*
Ogółem:

6.201,04
3.298,30

320.042,00

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i
obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych,
sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.
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