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Nazwę jednostki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Siedzibę jednostki

PLAC POWSTAŃCOW W

Adres jednostki

PLAC POWSTAŃCOW W

Podstawowy przedmiot aziałitnŃci jeanosttł

DZIAŁALNOSC BIBLIOTEK

Wskazani e okresu oUj ętegolpń;;aa,li e.
01,01.2019 - 3 1,12.2O19

ylkazanie, ze splawozduni.
jednostki
nadrzędnej lub .j ednostki samorząclu terytorialnego wclrodzą j ednostki
sporządzające
sanrodzielne sprawozdania fi nansowe
SAMODZIELNE SPRAWOŻffi
omówienie przyj ęty ch zasad, (po
aktywów i pasywów (takze amortvzaóii)
naliczenia uIlrorzenia s

Ponize-| l0,000 zł ujtnowatlYch na koncie 0l3 dol<onLrje się w nriesiącu oddania do
t"tzywania w l00 %o icl,t wartości początkowej. środki trwałe o wartości powyźej
l0.000 zł są amoftyzowane i unlarzane jednorazowo na koniec roku przy
zastosowaniu stawek ut-norzelliowych ol<reśloIlych w przepisach podatl<owych.

inne irltblIlrac.je

BRAK DANYCH

Dodatkowe informacj.' o

szczegołowy zakres zlnlan wartości grł-rp rodzajowych środków trwałych. wartościniemateriainyclr i prawn , zawrcra]ący stan tych akt wów na początek roku



obrotowego. zwięl<szetria izrrrnie.jszeniaztytLrłr-r: aktualizac.ji*artoSc., nat yc,a,
rozclrodtt, przetnieszczenia wewllętrzllego oraz statr koricowy. a dla nra.iątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tyttrłow zt-lliart
dotyclrczasowe.j
amortyzacii lub urrrorzenia
TABELA

1.2. aktLralną wartoŚĆ ryrrkową środkow trwałyclr, w tynl dobr kLrltr_rry - o,1.;..l,*rfto
dysponui e takini intbrrnac j arli
BRAI( DA|{YCil

1.3. kwotę dokonanyci-r w trakcie roku obrotowego odpisów aktualiz.,1ący.t, .'"artor.
aktYwów trwałyclr odrębrrie dla długotertninowycl-i aktywow niefinansowyclr oraz
dł Lr go t e rnr i n o wy c lr akt y w ó w 1't n ar n s o wy c 1-1

BRAK DANYCH

I.4. wartośc gl,tu,ttow użytkowanyclr wieczyście

Nll] DOTYCZY

warlosc lrieanrortyzoweinyclr lub nieurnarzanych przez.jeclrrostkę Środktl* 
-trwałych,

uzYwanYcl-r na Podstawie unrow najmu, dzterżawy i irrnych ulrrów. w tyt-tt z tytułu
umów
leasinsu
NIE DOTYCZY

liczbę or.r *
oraZ

_dlt4ygĘątqr" w warto śc i o wyclr

1.5.

l.(l.

NIE DOTYCZY

(]alle o OClPlSacl1 al(ttlźlltZ.IU{lcych wal,ttlsc tlitlezlltlsci. zc ił sliazltllicIll stallLl IlA
początek
roku obrotowego, zwiększerliaclr. wykclt,zystztt-lil-t, rozwiązaniu i statrie tra kotriec
rokr-t

obrotowego, z uwzględnierriem nalezności f'rnansowyclr jeclnostek samorządut
ter)ztoriallle.qo (starr pozyczck zag,r.ozolr) cll i
NIE DOTYCZY

i stanie końcowynr

1.7.

1.8.

NIE DOTYCZ,Y

poc1 z i ał zob clw iązaLi c,lłtr gotern,
dnia
bilansowego, PrzewidYwallym unlową lrrb wynil<irjącylll z innego tytlrłr_r prawnegg.
okresie spłaty:
powyze,j l rol<Lr clo 3 Ia1

1.9.

a)



NIE DOTYCZY

powyzei 3do5lat

NIE DOTYCZY

powyzej 5 lat

NIE DOTYCZY

kwotę zobowtązaLi w sytuac.ii edy jeclnostka li
przepisanri podatkowyrrri (1easing operacyjny), a weclług przepisow o
rachunkowości
byłby to leasing finansowy lub zwrotn y z podziałem na kwotę zobowiązań z tfiułu
leasingu finansowego lub leasingll zwro
NIE DOTYCZY

ł, ączną k wotę zob ow i ązań zabezpteczonyclr na majątku .jednostki ze wskazanient
clralaktęru i formy tvch za
NIE DOTYCZY

łącznąkwotęzobowiązańwarunkowych,wty'n.ó*@
jedrrostkę
gwarancJl t poręczeń, takze wekslowych. niewykazanycir w bilansie, ze
wskazaniem
zobowlązań zabezpteczonyclr na nra.jątku.iednostki oraz clrarakteru i lormy tych

NIE DOTYCZY

wykaz istotnyclr pozycji czyrrnych i bie.nycll
kwotę
czyrrnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących roznicę między
wartością
otrzyrrrany c lr tl nan s o wych s kładni kó w aktywo w a zob o w tazani enr
NIE DOTYCZY

łączną kwotę otrzymanych
w bilansie

przez jednostkę gwararrc.ii i poręczeń niewyk urunyń

NIE DOTYCZY

kwotę wypłacorrych śr-odków pi.nięZnyó

NIE DOTYCZY

inne inforn'acje

NIE DOTYCZY

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów


