
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020  rok  

  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. 

===================================================  

 

 

1) Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Strumieńskiego 4, 

zgodnie z ustawą z dnia  25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej- po zmianie zapisu art.32 tejże ustawy, od dnia 01.01.2001 

roku prowadzi działalność jako instytucja kultury. Biblioteka zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia  26.01.2012 

roku, nasz NIP 222-00-41-226, nasz REGON 001004023. MBP została wpisana 

przez Organizatora do RIK „Rejestru Instytucji Kultury” pod Nr I. 

Miejska Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, 

informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w 

upowszechnianiu wiedzy i kultury realizując ogólnokrajową i lokalną politykę 

biblioteczną. 

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej MBP podporządkowana została 

Ustawie o Rachunkowości z dnia 29.09.1991 roku / z późniejszymi zmianami/ oraz 

Ustawie o Finansach Publicznych. 

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 

nie dotyczy 
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od: 

01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, 

4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład 

jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe, 

nie dotyczy 

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 

przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności, 

nie dotyczy 
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego  

nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone 

po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia 

nie dotyczy 
 7)  omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości. 

               Rokiem obrotowym MBP jest rok kalendarzowy. Miejska Biblioteka Publiczna  

     sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą: 

- rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/ 

- bilans jednostki /wersja pełna/ 

- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Przedmioty (materiały, towary) o okresie używania dłuższym niż rok, lecz 

o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2.000 zł odpisuje się w koszty pod datą 

zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie 

materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej powyżej 2.000 zł, do 3.500 zł 

traktuje się, jako środki trwałe niskocenne i amortyzuje jednorazowo w pełnej 

wartości początkowej. 



Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi komórka administracyjna w 

sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego 

użytkowania. Przedmioty o wartości powyżej 3500 ujmuje się w ewidencji środków 

trwałych i amortyzuje zgodnie z obowiązującymi stawkami.   

Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji 

wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy 

amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich 

wartości początkowej.  

Zbiory biblioteczne: 

------------------------ 

- stan na początek roku  2 303 115,30 zł 

- zwiększenia /+/        89 762,20 zł 

- zmniejszenia /-/        30 049,26 zł 

- stan na koniec roku   2 362 828,24zł 

 

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe ewidencjonuje się i 

amortyzuje metodą liniową według obowiązujących zasad i stawek podatkowych. 

Za okres sprawozdawczy Jednostka wykazuje stratę bilansową w wysokości:  

48 771,26  

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Organizatora strata zostanie 

pokryta z Funduszu Instytucji Kultury. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


