
Informacja dodatkowa do bilansu za 2020rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.

1.1 nazwę jednostki

Miejska Biblioteka Publiczna

1.2 siedzibę jednostki

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4

1.3 adres jednostki

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem
01.01.2020-31.12.2020

3.

nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5. inne iformacje
nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objasnienia obejmują w szczególności:
1.

1.1

1.2 aktualną wartosć środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3

nie dotyczy
1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyście

nie dotyczy

1.5

nie dotyczy

1.6

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.8

gromadzenie ,opracowanie  i udostępnienie zbiorów bibliotecznych do domu i na miejscu ; umożliwia dostęp do informacji z 
różnych źródeł ; współdziała z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami  upowszechniania  kultury.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej wchodzą jednostki 
sporządzajace samodzielnie sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finasowe sporządza się za rok obrotowy , który pokrywa sie z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat jest sporządzonyw 
wersji porównawczej. Przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:  Środki  trwałe wartości
 a)  powyżej 10.000 zł. amortyzowane są metodą  liniową wg planu  amortyzacyjnego , w którym zostały przyjęte  stawki wynikające z przepisów  
ustawy o pdof.  
 b) od 1000 zł do 10.000zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania  do użytkowania oraz ujmowane są  w ewidencji ilościowo-wartościowej 
prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 c) pozostałe zakupy o wartości do 1000 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są  ewidencją  ilościową  pozabilansową i traktowane są jak  
materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia  materiałów,
Przyjęto zasadę, że  ewidencja ilościowo-wartościowa jest prowadzona według cen zakupu, łącznie z podatkiem VAT.

szczegółowy zakres zmnian grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierajacych stan 
aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 
przemieszczania wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i 
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia     Załącznik nr 1, 2

   wartość środków trawłych  - 708.731,29 zł.  w tym księgozbiór   -   566.055,76zł.                                                                               
                                 

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartosć aktywów trwałych odrębnie dla 
długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych sktywów finansowych

wartosć gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w uzytkowanie wieczyste z 
podziałem na formy organizacyjno - prawne jednostek otrzymujących

wartosć nieamortyzowanych lub nieumażanych przez jednostę srodków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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



nie dotyczy

1.9

nie dotyczy

1.10

a) powyżej 1 roku do 3 lat
nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat
nie dotyczy

c) powyżej 5 lat
nie dotyczy

1.11

nie dotyczy

1.12 łaczną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy

1.13

nie dotyczy

1.14

nie dotyczy
1.15 łaczną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy
1.16 kwotę zabezpieczonych środków pieniężnych na wypłatę świadczeń pracowniczych

nie dotyczy
1.17 inne informacje

nie dotyczy
1.18 dane o  odpisach aktualizujących wartości  należności

nie wystąpiły
1.19 propozycje  co do sposobu podziału zysku lub pokrycie straty zaok obrotowy

zysk  za rok 2020  zwiększy  fundusz instytucji
2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy

2.2

nie dotyczy

2.3

nie dotyczy

2.4

nie dotyczy
2.5 inne informacje

nie dotyczy

2.6

nie dotyczy

          Teodora  Gontarczyk                                                                                        Elżbieta Abramczuk - Kalinowska

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

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, 
okresie spłaty

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

łaczną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 
zabezpieczeń

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów stanowiących róznicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 
zobowiązaniem zapłaty za nie

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia 
środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

                      /główny księgowy/                                    18.03.2021r                                                                                            / dyrektor/
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