
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 

2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach 
 

Obejmują w szczególności: 

      1. 

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia                

i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 

wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego-podobne 

przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, 

 

Wartości niematerialne i prawne. 
 

Konto 035/075 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 

początkowa 

brutto 

Amortyzacja podatkowa 

Wartość na 

pocz. roku 
  % 

Wg 

planu 

Umorzenie 

na koniec 

roku 

Wartość netto 

na koniec 

roku 

1. Licencja na program 

SOWA I 

7.471,50 0,00 0      0,00 7.471,50  0,00 

2. Licencja  na program 

SOWA II 

3.550,00 0,00 0 0,00 3.550,00  0,00 

3. Licencja na program 

SOWA2/MARC21 

22.632,00  0,00 0 0,00 22.632,00 0,00 

4. Poszerzenie licencji 

SOWA2/MARC21 

10.870,00  0,00 50 0,00 10.870,00 0,00 

 Ogółem 44.523,50 0,00  0,00 44.523,50 0,00 

 

Rzeczowe środki trwałe. 

Konto 020/060 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 

początkowa 

brutto 

Amortyzacja podatkowa 

Wartość netto 

na koniec roku 

Wartość 

netto na 

początek 

roku 

% 
Wg. 

planu 

Umorzenie 

na koniec 

roku 

8. Serwer Dell Power 

Edg T 110 

18.520,00 0,00 30 0,00 18.520,00 0,00 

9. Kserokopiarka IR 

Canon 3320+ploter 

IPF 670 

14.161,24 5.546,51 20 2.832,24 11.446,97 2.714,27 

10. Kserokopiarka IR 

Canon 3320 

9.838,76 3.853,49 20 1.967,76 7.953,03 1.885,73 

11. Zestaw interaktywny 

Kolumb. 

4.399,00 3.299,20 20 879,84 1979,64 2.419,36 

 RAZEM 46.919,00 12.699,20  5679,84 39.899,64 7019,36 

 

 

 

 



Środki trwałe niskocenne. 

Konto 023/070 

Objęte jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w koszty działalności. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość początkowa Umorzenie 

na p.roku na k. roku 

Wartość 

netto na p. roku  na k.roku 

1. Komputer Fujitsu 

Esprimo 4 sztuki x 

2120,00 

8.480,00 8.480,00 8.480,00 8.480,00 0,00 

2. Moduł do pobierania 

opłat ŚKUP 
3.267,49 3.267,49 3.267,49 3.267,49 0,00 

3.  Laptop 
 

2.583,00 2.583,00 2.583,00 2.583,00 0,00 

4. Modem-zasilacz 
 

2.419,41 2.419,41 2.419,41 2.419,41 0,00 

5. Komputer Dell Vostro 

2 szt x 2829,00 
0,00 5658,00 0,00 5658,00 0,00 

 Razem 
 

16.749,90 22.407,90 16.749,90 22.407,90 0,00 

 

 

2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście, 

nie dotyczy 
3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków 

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 

z tytułu umów leasingu, 

nie dotyczy  

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, 

nie dotyczy 

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości 

nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, 

nie dotyczy   
6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy  

kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza 

zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, 

1. Fundusz rezerwowy jest tworzony z zysku bilansowego na pokrycie 

ewentualnych strat w okresach przyszłych. 

7) propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach proponuje, po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego powstałą stratę bilansową w wysokości: 

48.771,26 złotych 

pokryć z Funduszu Instytucji Kultury.  

 

          8)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego 

     zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

                W związku z tym, że kwota corocznie wypłacanych nagród jubileuszowych  

i odpraw emerytalnych jest planowana i zatwierdzana w planie finansowym 

jednostki na dany rok, odstępuje się od tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe i 

odprawy emerytalne, 



     9)   dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na  

      początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na  

      koniec roku obrotowego,  

      nie dotyczy 

        10)   podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od 

     dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty, 

      nie dotyczy. 

     Instytucja posiada zobowiązania krótkoterminowe, (niewymagalne) w wysokości: 

276 899,71 

      na w/w kwotę składają się:  

     - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 13.238,05 

     - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 151.635,47  

     - zobowiązania publiczno-prawne: 112.026,19                    

  

     

        11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych  rozliczeń międzyokresowych.  

   W bilansie w pasywach w poz. B.IV.2. „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 

   prezentowany jest wpływ przychodów rozliczanych w czasie po odniesieniu tych    

    wartości w koszty amortyzacji i przychodów operacyjnych jednostki:          

    BO:      12.699,21 

    - zwiększenia w ciągu roku: 2.827.350,00 

    - rozliczenia w ciągu roku: 2.833.029,84 

    BZ:        7.019,37 

    W 2020 roku w czasie rozliczano wpływ dotacji celowej z BN na zakup nowości  

      wydawniczych, dotację celową z Fundacji PGNiG, oraz dotację podmiotową  

        12)  wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem 

     jego rodzaju), 

     nie dotyczy                                        
        13)  zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 

     i poręczenia, także wekslowe, 

     nie dotyczy 

               2. 

          1)  strukturę rzeczową( rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport)    

                przychodów netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  

 Zgodnie ze Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej pobierane są opłaty 

 rewindykacyjne za nie oddanie, zagubienie lub przetrzymywanie książek poza 

 wyznaczony okres. 

    W 2020 roku uzyskano z tego tytułu przychód w wysokości: 11.127,61 

          Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych  

 w wysokości 10.000,00 złotych, oraz dotację celową z Fundacji PGNiG  

w wysokości 4.200,0 zł. w ramach projektu: „ Sos-Segreguj, Odzyskuj, Szanuj” 

 Inne przychody to: usługi ksero dla czytelników, wydanie karty bibliotecznej, 

odszkodowania za szkody w ramach ubezpieczenia majątku, wpłaty MOK za media, 

dary książkowe od czytelników. 

W ramach tarczy antykryzysowej w związku z epidemią Covid-19 otrzymano 

umorzenie składek na ZUS w kwocie: 84.508,20      

2)  wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, 

                nie dotyczy 

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, 

                nie dotyczy 



         4)   informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku    

    obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, 

    nie dotyczy  
5)  rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.      

MBP w Mysłowicach jest podatnikiem podatku od osób prawnych, sporządza 

zeznanie CIT8, CIT8-0, nie osiąga przychodów z działalności innej niż statutowa 

oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż kulturalne w związku z tym wszystkie 

przychody są ustawowo wolne od podatku. 

          6)  w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie    

    kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, 

    nie dotyczy 

          7)  koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 

    potrzeby, 

    nie dotyczy 
 8)  poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe  

aktywa trwałe, 

nie dotyczy 

 

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, 

nie dotyczy 
        10)  podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych, 

nie dotyczy 

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych  
do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów 

pieniężnych  sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić 

uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone 

metodą pośrednią, 

    nie dotyczy    

     4. Informacje o 1), 2) – nie dotyczy, 

          3)  przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, 

   wg stanu na 31.12.2020r.  

   Zatrudnienie w MBP kształtowało się następująco: 

    Pracownicy: 

   merytoryczni              26,50   etatu przeliczeniowego, 

   obsługi,                 8,25              

   administracji,                                     4,00              

               razem:     38,75   

         4)  wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnym 

               osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek     

               handlowych,    

               nie dotyczy 
         5)   pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom  

               wchodzącym w skład  organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, 

               nie dotyczy 

    5. Informacje o: 
         1)  informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 

               w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, 

               nie dotyczy 

 



         2)  informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 

              uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, 

              nie dotyczy 

         3)  przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad  rachunkowości, 

              nie dotyczy 

         4)  informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania  

              finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy, 

              Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania 

              finansowego za rok 2019 ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2020. 

  6. Informacje o: 

              1), 2) , 3), 4),5) 

              nie dotyczy 

              7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu 

              którego nastąpiło połączenie: 

              1),2), 

              nie dotyczy 
              8. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania       

              działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność     

              występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym  

              związane. 

   Nie występują niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności. 

               9. W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny  

               sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy  

               jednostki, należy ujawnić te informacje. 

              Takie informacje nie występują.  

 


