
ZARZJ\DZENIE Nr ORG.00SO.9.2021 

W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 18 lutego 2021 roku 

w sprawie przyjllcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 

2020 

Na podst. art. 28 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku 0 organizowaniu i prowadzeniu 

dzialalnosci kulturalnej (t.j . Dz.U z 2020 r., poz. 194) oraz art. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 

wrzesnia 1994 r 0 rachunkowosci (t.j . Dz.U z 2021 r., poz. 217) zarzqdzam, co nastflpuje: 

§ 1 

PrzyjqC bilans oraz rachunek zyskow i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2020 

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 i 2 do zarzqdzenia. 

§ 2 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Wf JT 
..". IIIL 8-"; '- ilttnsud lit 

SporzC\dzit Zatwierdzit 

(dataJpodplslzajmowan" stanowisko) (datalpodplsfzajmowlne stanowllko) 

2021 -02- 1 B 
SKARB J K GMINIvI--_Z_OZ_l_-0_Z-_'_B ____ ________ ---1 

nlf!r Anna Bu"J~ CII:aIlOl ,s/w 



• 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

GMINA BABOSZEWO 

ul. W arszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

Numer identyfikacyjny REGON 

130443700 

AKTYWA 
Stan na pocz~tek 

roku 

A Aktywa trwa{e 924,09 

A.I Wartosci 
0,00 niematerialne i prawne 

A.II Rzeczowe aktywa 
924,09 trwale 

A.11.1 Srodki trwale 924,09 

A.11.1.1 Grunty 0,00 

A.11.1 .1.1 Grunty 
stanowictce wlasnosc 
jednostki samorz<\du 
terytorialnego, 0,00 
przekazane w 
ui:ytkowanie wieczyste 
innym podmiotom 
A.I1.1 .2 Budynki, lokale i 
obiekty iniynierii Ictdowej 0,00 
i wodnej 

A.1I.1.3 Urzctdzenia 924,09 techniczne i maszyny 

A.II.1.4 Srodki 0,00 transportu 

A.11.1.5 Inne srodki 
trwale 0,00 

A.r1.2 Srodki trwa/e w 0,00 
budowie (inwestycje) 

A.11.3 Zaliczka na srodki 
trwale w budowie 0,00 
(inwestycje) 

A.II I Naleinosci 0,00 
dlugoterminowe 

A.IV Dlugoterminowe 0,00 
aktywa finansowe 

A.IV.1 Akcje i udzia/y 0,00 

A.IV.2 Inne papiery 0,00 wa rtosciowe 

Anna Boguslawa Guzanowska 

(gl6wny ksi<;lgowy) 

BeSTia 

Adresat: 

BILANS 
samorz~dowego zakladu 

budzetowego 

sporz~dzony 

na dzien 31-12-2020 r. 

Stan na koniec 
PASYWA roku 

2699,00 A Fundusz 

0,00 A.I Fundusz jednoslki 

2899,00 A. II Wynik finansowy 
netto (+,-) 

2699.00 A.11.1 Zysk netto (+) 

0,00 A.l1.2 Strata netto (-) 

A.l1I Odpisy z wyn iku 
0,00 finansowego(nadwyzka 

srodk6w obrotowych) (-) 

A.IV Fundusz mienia 
0,00 zlikwidowanych 

jednostek 

2699,00 B Fundusze plac6wek 

0,00 C Panstwowe fundusze 
celowe 

D Zobowi<\zania i 
0,00 rezerwy na 

zobowiCl,zania 

0,00 D.I Zobowictzania 
d{ugoterminowe 

0 .11 Zobowictzania 0,00 kr6tkoterminowe 

0,00 
0 .11. 1 Zobowi~zania z 
tytu{u dostaw i uslug 

0,00 0 .11.2 ZobowiC\zania 
wobec budtet6w 

0 .11.3 ZobowiC\zania z 
0,00 tytulu ubezpieczer'l i 

innych swiadczer'l 

0,00 0 .11.4 ZobowiC\zania z 
tytulu wynagrodzer'l 

2021-01-28 
(rok, miesiqc, dzie li) 

3F34B40CF16600E5 

G mina Baboszewo 

Stan na pocz~tek Stan na koniec 
roku roku 

-10 019,03 -6566,74 

-5192,20 -7 120,03 

-4626,63 -1 466,71 

0,00 0,00 

-4626,83 -1 466,71 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

10947,21 11 485,74 

0,00 0,00 

10947,21 11 485,74 

0,00 0,00 

737,00 774,00 

3696,99 3873,42 

6509,13 6636,32 

Bogdan Janusz Pietruszewski 

(k ie rown ik jednostki) 
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A.IV.3 Inne 
dlugoterminowe aktywa 0,00 
finansowe 

AV Wartosc mienia 
zlikwidowanych 0,00 
jednostek 

B Aktywa obrotowe 4,09 

8 .1 Zapasy 0,00 

B.1.1 Materialy 0,00 

B.1.2 P61produkty i 0,00 produkty w toku 

B.1.3 Produkty gotowe 0,00 

B.IA Towary 0,00 

B.II Naleinosci 0,00 
krotkoterminowe 

B.II.1 Nale,tnosci z tytulu 0,00 dostaw i uslug 

6 .11.2 Naleinosci ad 0,00 
budiet6w 

6.11. 3 Naleinosci z tytulu 
ubezpieczeli i innych 0,00 
swiadczen 

8 .11.4 Pozastaie 0,00 
nalei.nosci 

B.11.5 Rozliczenia z 
tytulu srodk6w na 
wydatki budietowe i z 0,00 
tytulu dochod6w 
budietowych 

B.II I Kr6tkoterminowe 4,09 
aktywa finansowe 

B.111. 1 $rodki pienifilzne 0,00 
w kasie 

B.III.2 Srodki p ieni~ine 
na rachunkach 4,09 
bankowych 
B.III.3 Srodki p ien j~zne 

paristwowego funduszu 0,00 
celowego 

B.111.4 Inne srodki 0,00 
p ie ni~i:ne 

8.111.5 Akcje lub udzialy 0,00 

B.111.6 Inne papiery 0,00 
wartosciowe 

B.1I1.71nne 
kr6tkoterminowe aktywa 0,00 
fi nansowe 

Anna Boguslawa Guzanowska 

(g!6wny ksi~gowy) 

BeSTia 

0,00 0 .11.5 PQlastaie 
zobowictzania 

0.11.6 Sumy obce 

0,00 (depozytowe, 
zabezpieczenie 
wykonania um6w) 
0 .11.7 Rozliczenia z 
tytulu srodk6w na 

0,00 wydatki bud.tetowe i z 
tytulu dochod6w 
budtetowych 

0,00 0 .11.8 Fundusze 
specjalne 

0.11.8.1 Zakladowy 
0,00 Fundusz $wiadczer'l 

Socjalnych 

0,00 D. 11.8.2 Inne fundusze 

0,00 0 .111 Rezerwy na 
zobowictzania 

0,00 D.IV Rozliczenia 
mi~dzyokresowe 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2021-01-28 
(rok, miesiqc, dzier'l) 

3F34B40CF16600E5 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

4,09 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Bogdan Janusz Pietruszewski 
(kierownik jednostki) 
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B.IV Rozliczenia 0,00 
mi~dzyokresowe 

Suma aktyw6w 928,18 

Anna Bogus/awa Guzanowska 
(gl6wny ksi~gowy) 

BeSTia 

0,00 

2899,00 Suma pasyw6w 

2021-01 -28 
(rok, miesiqc, dzien) 

3F34B40CF1 6600E5 

928,18 2899,00 

Bogdan Janusz Pietruszewski 
(kierownik jednostki) 
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I Wyjasnienia do bilansu 

Anna Boguslawa Guzanowska 

(gl6wny ksi~gowy) 

BeSTia 

2021-01-28 
(rok, miesiqc, dzieri) 

3F34B40CF16600E5 

Bogdan Janusz Pielruszewski 

(kierownik jednostki) 
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INFORMACJA DODATKOWA 

r. Wprowadzenie do sprawozdan ia finansowego, obejmuje w szczeg6lnosci: 

1. 

1.1 nazwt: jednostki 

pminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie 

1.2 siedzib~ jednostki 

lw0jew6dztwo mazowieckie powiat plonski 

1.3 adres jednostki 

~9- 130 Baboszewo, ul. J.A. Brodeckich 1 

1.4 podstawowy przedmiot dziatalnosd jednostki 

~zialalnosc bibliotek publ icznych 

2. wskazanie okresu objE:tego sprawozdaniem 

~prawozda nie obejmuje okres ad 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

3. wskaz3n ie, ze sprawozdanie finansowe zawlera dane Iqczne 

~prawozdanie zawlera dane jednej jednostki 

4. om6wienie przYiE:tych zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasyw6w (takie amortyzacji) 

prawozdanle finansowe na dzien 31.12.2020r. sporzqdzone zostafo zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo~ci, ustawy 0 finansaeh 

ublicznyeh oraz rozporzetdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnla 13 wrzesn!a 2017 r. w sprawie raehunkowoki oraz plan6w kont dla 

udietu panstwa, budiet6w jednostek samorzetdu terytorialnego, jednostek budietowych, samorzetdowych zakfad6w budietowyeh, 

panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowyeh majitcych siedzib~ poza granicami Rzeczpospolitej Polski (Oz, U, 

2017r. poz, 1911). 

godnie z ustaleniami zawartymi wart, 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowoki jednostka posiada dokumentacj~ 

ppisujqcq przyj~te przez niq zasady rachunkowosci obejmujitcq: 

1) okreslenie roku obrotowego i wchodz<lcych w jego skfad okres6w sprawozdawczych, 

2) metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania wynlku finansowego, 

) spos6b prowadzenia ksi<lg rachunkowych w tym: 

) zakladowy plan kont ustalajqcy: 

wykaz kont ksi~8i gt6wnej, 

przyjete zasady klasyfikaeji zdarzen, 

zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiqzania z kontami ksi~gi gt6wnej, 

b) wykaz zbior6w tworzitcych ksi~gi rachunkowe na kompute rowyeh nosnikach danych, 

) opis systemu komputerowego, 

) system oehrony danych i ich zbior6w. 

Ksi~g i rachunkowe prowadzone sit przy uiyciu komputera . Podstaw<l zapis6w zdarzen gospodarczyeh na kontach ksi~gi glownej i ksiq~ 

pomocn iezyeh byfy sprawdzone pod wzgl~dem merytoryeznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody ksiE:gowe zgodne 

bowiqzuj<tcq instrukcjit obiegu i kontroli dokument6w. 

prawozdanie finansowe na dzien 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne inform acje istotne dla oeeny sytuacji majqtkowej i 

mansowej jednostki. 

1. Aktywa i pasywa wyceniane sit przy uwzgl~dnieniu nad rz~dnych zasad rachunkowo~ci, w spos6b przewidziany ustaw<t 0 

rachunkowosci, z uwzgl~dnieniem przepls6w ustawy 0 flnansaeh publicznych I rozporz<tdzenia Ministra Rozwoju i Finans6" 

z dnia 13 wrzesnia 2017r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budietu panstwa, budiet6w jednostek samorzqdu 

terytoria lnego, jednostek budietowych, samorzqdowych zaklad6w budietowych, panstwowyeh funduszy eelowych ora 

panstwowych jednostek budietowych majqcych sied zib~ poza granicami Rzeezypospolitej Polskiej. 

2. Ola potrzeb ujmowania w ksiegaeh ~rodk6w trwaiych oraz wartosci niematerialnych i prawnyeh jednostka przyje1a nastepujitce 

ustalenia: 

aJ ~rodkl trwate 0 wartosci poczqtkowej do 200 zt zalieza sie bezposrednio w koszty, jednoczesnie wprowadza skladnik do 

ewidencji pozabilansowej. 

bJ Sktadniki majqtku 0 wartosci poezettkowej powyiej 200 zl lecz nie wyzszej nii wartosc okreslona w ustawie 0 podatku 

dochodowym od os6b prawnych zalicza sie do pozostaiych srodk6w trwafych lub wartosei niematerialnych i prawnych 

wprowadza do ewldencjl bilansowej tyeh aktyw6w. ad tego rodzaju skladnikow majettku jednostka dokonuJe 

jednorazowych odpi s6w amortyzaeyjnyeh lub umorzenlowych w mieSlqcu przyj~cia do uzywania. Jednorazowo, przez 

splsanie w koszty w miesiijjcu przYiE:cia do uiywania, umarza siE: r6wn iei: meble, drobny sprzet elektron iczny i lnne. 

cJ ~rodki trwate oraz wartoscl niematerialne i prawne 0 wartoSci poczijjtkowej powyiej wartost okreslonej w ustawie 0 

podatku dochodowym od os6b prawnych Jednostka wprowadza do ewldencji bilansowej tych aktyw6w 



i dokonuje od nich odpis6w amortyzacyjnych rub umorzeniowych (za wyjqtkiem grunt6w). Odpisow umorzeniowych lub 

amortyzacyjnych dokonuje s i~ wedlug stawek okre~Ionych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podat ku dochodowym od 

os6b prawnych. Srodki trwale amortyzuje si~ metodq lin iowq. Dokonywanie odpis6w amortyzacyjnych rozpoczyna si~ 
pocz(lwszy od miesiqca nastr:pujqcego po miesiqcu oddania sktadnika do uiywania. 

d) Wszystkie naktady na ulepszenle srodk6w trwatych przekraczajqce wartoU okre~ lon(l w ustawie 0 podatku dochodowym 

od os6b prawnych podwyzszajq wartosc tych srodk6w trwatych, a nieprzekraczajqce wartosci okreslonej w ustawie 0 

podatku dochodowym od os6b prawnych odnoszone Sq w koszty biezqcego okresu jako koszty remontu. 

3. Wszystkie zakupione materiaty (poza budowlanymi) przekazuje sie do bezpo~redniego zuzycia i obciqia si~ wta sciwe koszty, 

rezygnujqc z ewidencji magazynowej. Zakuplone materiaty budowlane ujmuje sir: na koncie 310 i prowadzi karty magazynowe. 

Wartosc tych zapasow odnosl sir: w koszty w momencie rozchodu. 

S. inne informacje 

Fundusz jednostkl 

Fundusz jednostki stanowi rownowartosc aktyw6w trwatych I obrotowych jednostek budietowych. Zostat wykazany w warto~ci nominalnej. 

Fundusze spec]alne 

Do fundu szy specjalnych zaliczono: 

Zaktadowy Fundusz ~wiadczen 50cjalnych, 

akladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych wykazany zostat w wartosci nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1070). Dokonywane odpisy obciqiajq koszty dzialalno~ci. Zasady wydatkowania srodkow z ZFSS okresla regulamin. 

Wynlk finansowy 

Wynik finansowy usta lony jest zgodnie z wariantem porownawczym rachunku zysk6w i strat na koncie 860. Ewldencja koszt6w dziala lnoSci 

podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. wed lug rodzaj6w koszt6w i jednoczesn ie w podzialkach klasyfikacji bud i!:etowej 

rvdatkow. W calo~ci na wynik finansowy roku obrotowego miaty wptyw poniesione w danym roku oplacone lub przypadajqce do zaplat 

koszty wg rodzaj6w, koszty finansowe i pozostale koszty operacyjne. Natomiast na przychody miaty wptyw zrealizowane oraz zarachowane 

przychody z tytulu naleinosci budi!:etowych, sprzedazy ustug, przychody finansowe oraz pozos tale przychody operacyjne. 

II . Dodatkowe informacje i objasnienia obejmujq W szczeg6lnosci: 

1. 

1.1. szczeg610wy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodk6w trwatych, wartoSci niematerialnych j prawnych, zawierajqcy stan tych 
aktywow na poczqtek roku obrotowego, zwir:kszenia i zmniejszen ia z tytulu: aktua lizacj i wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia 
wewnr:trznego oraz stan koncowy, a dla majqtku amortyzowanego 
- podobne przedstawienie stan6w i tytu low zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 



Wartosc 
ZwiE: kszenie wartosci Ogotem Zmniejszenie wartosci 

Nazwa grupy rodzajowej poacttkowa - stan 
poacttkowej zwiE:kszenie poacttkowej Ogotem zmniejszenie 

Wartosc poczcttkowa - stan na koniec 
",. wartok i wartosci pocz<ltkowej 

sktadnika aktywow trwatych na poa<ltek roku 
pocz<ltkowej (8+9+10) 

roku obrotowego (3+7-11) 
obrotowego Aktualizacja PrzychodV Przemieszaenie Zbycie Likwidacja Inne 

(4+5+6) 

1- 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

WARTO~CI NIEMATERIAlNE 
1. 

I PRAWNE 

2. ~RODKI TRWAlE 11947,97 10617,25 10617,25 22565,22 

1) 
Grunty 

2) 
Budynki i lokale 

Obiekty in iynierii l<tdowej i 

3) wodnej 

4) 
Kotty i maszyny energetyczne 

Maszyny, urzqdzenia i 

5) 
aparaty ogolnego 11947,97 10 617,25 10617,25 22 565,22 
zastoSQwania 

Maszyny, urzqdzen ia i 

6) aparaty specjalistyczne 

7) 
Urzqdze nia techniczne 

8) 
Srodki transportu 

Narz~dzia, przyrzqdy, 

ruchomo:ki i wvposazenie, 

9) gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

RAZEM: 11947,97 10617,25 10617,25 22565,22 

-- L 



Zwi~kszenia w ci'lgu 
Ogofem Umorzenie Wartosci netto skladnik6w aktywow 

Umorzenie roku obrotowego 
Nazwa grupy rodzajowej zwi~kszenie Zmniejszenie - stan na koniec roku 

skladnika aktywow trwatych 
• stan na pocz'ltek roku 

umorzenia umol'lenia obrotowego stan na pocz<)tek stan na koniec 
obrotowego Amortyzacja za 

Aktualizacja Inne (14+15+16) (13+17-18) roku obrotowego roku obrotowego 
rok obrotowy 

(3-13) ( 12-19) 

12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

WARTOSCI NIEMATERlAlNE I 

PRAWNE 

SROOKI TRWAtE 11 023,88 924,09 7718,25 8624,34 19666,22 924,09 2899,00 

Grunty 

Budynki i lokale 

Obiekty inZynierii Iqdowej i 

wodnej 

Kotly i maszyny energetyczne 

Maszyny, urz<ldzenia i aparaty 
11 023,88 

ogolnego zastosowania 
924,09 7718,25 8624,34 19666,22 924,09 2899,00 

Maszyny, urzqdzenia i aparaty 

specjalistyczne 

Urzqdzenia techniczne 

Srodki transportu 

Nan~dzia, przyrzqdy, 

ruchomosci i wyposazenie, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

RAZEM 
11 023,88 924,09 7718,25 8624,34 19666,22 924,09 2899,00 



Wartosc pozostatych srodk6w t rwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo na dzlen 31.12.2020 r. 
wynosi 25 934,62 zl i wa rtosc zbiorow bibliotecznych wynosi 225 924,43 zi. 

Ll. aktualnCj wartosc rynkowCj srodk6wtrwatych, w tym dobrkultury-o ilejednostka dysponuje takim i informacjami 

Brak danych 

1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizuictcych wartosc aktyw6w trwalych odrebn ie dla dlugoterminowych 
aktyw6w n;efinansowych oraz dtugotermlnowych aktyw6w finansowych 

Nie dotyczy 

1.4. wartosc gruntow uiytkowanych wleczyscie 

Nie dotyczy 

1.5. wartosc nieamortyzowanych tub nieumarzanych przez jednostke srodk6w trwatych, uzywanych na podstawie umow najmu, dzieriawy i 
innych um6w, w tym z tytuiu umow teasingu 

Nie dotyczy 

1.6. IiczbE;: oraz wartost posiadanych papler6w wartosciowych, w tym akcj1 I udziat6w oraz dluinych papierow wartosclowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane ° odpisach aktualizujqcych wartosc naleino.sci, ze wskazaniem stanu na poczCjtek roku obrotowego, zwi~kszeniach, wykorzystan iu, 
rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglednieniem naleznosci finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego (stan 
pozyczek zagrozonych) 

W jednostce nie stwierdzono naleinosci wqtpliwych, co do kt6rych moina byio dokonac odpisu aktua!izujqcego naleinoscl. 

1.8. dane 0 stanie rezerw wed tug celu ich utworzenia na poc2<l,tek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzanlu i stanle 
kOl1cowym 

Nie dotyczy 

1.9. podziat zobowiqzan dtugoterminowych 0 pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowCl lub wynikajqcym z innego 
tytulu prawnego, okresie splaty: 

01 powyiej 1 roku do 3 lat 

Nie dotyczy 

bl powyiej 3 do 5 rat 

Nie dotyczy 

cl powyiej 5 lat 

Nie dotyczy 

1.10. kwot~ zobowiqzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodn1e z przeplsami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug 
przepisow 0 rachunkowoki bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwote zobowi.gan z tytulu leasingu finansowego lub 
leasintl'u zwrotnego 

Nie dotyczy 

1.1l. Iqcznq kwote zobowiqzan zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 

1.12. Iqczn q kwote zobowiqzari wa runkowych, w tym rowniei: udzielonych przez jednostke gwarancji i poreczen, takze wekslowych, 
niewykazanych w bilansie, Ie wskazaniem zobowi<lzan zabezpieczonych na maj<ltku jednostki oraz charakteru i formy tych za bezpieczeri 

Nie dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycj i czynnych i biernych rozliczeti miedzyokresowych, w tym kwot~ clynnych rozliczen mi~dzyokresowych kosztow 

stanowiqcych (oi:nic~ miedzy wartosciq ot rzymanych finansowych sktadnik6w aktywow a zobowiqzaniem zaplaty za nie 

lNie dotyczy 

1.14. Iqcznq kwote otrzymanych przez jednost ke gwarancji i poreczen niewykazanych w bilansle 

Nie dotyczy 

1.15. kwote wyptaconych ~rodkow pienieinych na ~wiadczenia pracownicle 



- nagrody jubileuszowe - 2 124,00 zt 

ekwiwalent za urlop - 0,00 zl 

odprawy emerytalne - 0,00 zt 

odprawy w zwiqzku z rozwiqzaniem stosunku pracy - 0,00 zt 

1.16. inne informacje 

brak 

2. 

2.1. wysokoU odpis6w aktualizuJqcych warto~c zapas6w 

Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia ~rodk6w trwatych w budowie, w tym odsetki oraz r6i:nice kursowe, kt6re powiekszyly koszt wytworzenia ~rodk6w 
trwatych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwot~ i charakter poszczegolnych pozycji przychodow tub kosztow 0 nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystqpity incydentalnie 

Nie wystqpily 

2.4. informacj~ 0 kwocie naleinosci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe pod legle ministrowi wta ~ciwem u do spraw 
finans6w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w budietowych 

Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

Nie dotyczy 

3. lone informacje nii: wymienione powyiej,jeieli mogtybyw istotny sposobwptynqc na ocenE: sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik 

finan sowy jednostki 

Nie dotyczy 
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GMINA BABOSZEWO 
Rachunek zyskow i s trat jednostki 

(w ariant po r6wnawczy) Gmina Baboszewo 
uL Warszawska 9A 

09-130 

Numer identyfikacyjny REGON 
I wys.ac bez pisma i 

s porz'!dzony 
042E40C952263C81 

130443700 
na dzien 31·12·2020 r. -Stan na koniec Stan na koniec roku 

roku poprzedniego b iez'!cego 

A. Przychody netto z podstawowej dziatalnosci operacyjnej t87300,93 174891 ,86 

A.1. Przychody netto ze sprzedaty produkt6w 0,00 0,00 

A. II. Zmiana stanu produkt6w (zwiQkszenie - wartost dodatnia, zmniejszenie -
0,00 0,00 wartoSt: ujemna) 

A.III. Koszt wytworzenia produkt6w na wtasne potrzeby jednostki 0,00 O,OC 

A.IV. Przychody netto ze sprzedaiy towar6w i materia/6w 0,00 O,OC 

AV Dotacje na finansowanie dziatalnosei podstawowej 187300,93 174891,86 

AVI. Przychody z tytulu dochod6w budzetowych 0,00 O,OC 

B. Koszty dziatalnosei operacyjnej 192 1 ' ,76 176358,57 

B.1. Amortyzacja 3289,26 924,0, 

B.II. Zuzycie materia/6w i energii 14482,34 15170,23 

B.III. Uslugi obce 3645,00 1 112,OC 

B.IV. Podatki i oplaty 0,00 0,00 

BV . Wynagrodzenia 145212,23 133984,00 

B.VI. Ubezpieczenia spa/eezne i inne 5wiadczenia dla pracownik6w 25262,71 24232,73 

BV II. Pozostaie koszty rodzajowe 236,22 935,52 

BV III. Wartosc sprzedanych towar6w i material6w 0,00 0,00 

B.IX. Inne swiadczenia finansowane z budzetu 0,00 0,00 

BX Pozostaie obci"lzenia 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z dzialalnoscl podstawowej (A - B) -4826,83 ·1 ',71 

D. Pozostate przychody operacyjne 0,00 0,00 

D,1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych 0,00 O,OC 

D.II. Dotacje 0,00 0,00 

D.III. lnne przychody operacyjne 0,00 0,00 

E. Pozostale koszty operacyjne 0,00 0,00 
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Koszty inwestycji finansowanych ze srodk6w wtasnych samorzctdowych 
E.1. zaklad6w budtetowych i dochod6w jednostek budzetowych gromadzonych na 0,00 0,00 

wydzielonym rachunku 

E.II. Pozostale koszty operacyjne 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C + D - E) -4826,83 -1 466,71 

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 

G.1. Dy..videndy i udziaty w zyskach 0,00 0,00 

G.I I. Odsetki 0,00 0,00 

G.III. Inne 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 0,00 0,00 

H.1. Odsetki 0,00 0,00 

H.II. Inne 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -4826,83 -1466,71 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

K. Pozostale obowictzkowe zmniejszenia zysku (zwiqkszenia straty) 0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -4826,83 -1466,71 
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I Wyjasnienia do sprawozdania 
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