
Informacja dodatkowa 
 
Informację dodatkową sporządzono na podstawie art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości . 
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach ma nadany NIP: 638-15-37-199 oraz Regon : 
072329209. Jest instytucją kultury działającą samodzielnie od dnia 01.03.2000 r. w oparciu o nadany 
Statut oraz ustawę z dnia 25.10.19991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 
U. Nr 13             z 2001 r. poz. 123 - tekst jednolity , z późn. zm.) 
Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony jest w formie uproszczonej zgodnie z art.50 ust. 
2 ustawy o rachunkowości. 
GBP dokonuje amortyzacji środków trwałych wg stawek określonych w rozporządzeniu Min. Fin. 
z dn.17.01.1997 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z późn. zm.) W bilansie wykazane są stany aktywów 
i pasywów na początek roku 2002 oraz na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. stan na 
31.12.2002 r. Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych składników majątku trwałego 
wynika z ich wartości księgowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne 
(umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2002 r.   289.965,85 zł. 
Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2002 r.  281.719,53 zł. 
 
Rzeczowe aktywa trwale wykazane w bilansie:       8.246,32 zł.  
wynika z wyliczenia: 289.965,85 - 281.719,53 
 
Aktywa obrotowe wykazane w bilansie:        5.921,04 zł. 
 
- Należności krótkoterminowe :   258,00 zł.  
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. W-wa nie zrealizowało w całości faktury zapłaconej przez GBP  
w m-cu grudniu 2002 r. Nr księg.599/02 . 
W/w wydawnictwo zwróciło należność w m-cu styczniu 2003 r.   
  
Inwestycje krótkoterminowe :   4.249,71 zł.  
to - środki pieniężne w kasie:        96,99 zł. 
    - środki pieniężne w banku:   4.152,83 zł. 
 
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 1.413,33 zł. 
są to czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, do których zaliczono zapłaconą w 2002 roku 
prenumeratę czasopism na 2003 rok oraz abonament dla programu komputerowego płacowo-
kadrowego na rok 2003 . 
 
Po stronie pasywów bilansu są krótkoterminowe zobowiązania : 111,37zł. Tytułu: 
- za badanie okresowe pracownika: 25,00 zł. 
- za usługi telefoniczne :  86,37 zł.  
zafakturowane w 2003 r. a dotyczące roku 2002. 
 
Kapitał podstawowy to fundusz jednostki instytucji kultury, na który składają się nieodpłatnie 
przekazane środki trwałe nieumorzone w związku z oddzieleniem się od GOK-u oraz wyniki finansowe 
lat ubiegłych.  
 
Rachunek zysków i strat sporządzono według wariantu porównawczego. Otrzymana dotacja z Urzędu 
Gminy została wykorzystana w całości na cele statutowe. 
Zatrudnienie w GBP przedstawia się następująco:  
- dyrektor GBP  1 osoba - I etat 
- główny księgowy 1 osoba -  1/2 etatu 
- bibliotekarze  7 osób - 5 etatów 
- sprzątaczka  1 osoba -  1/2 etatu 
Wyjaśniamy, że 5 osób w charakterze bibliotekarza sprawuje również funkcję sprzątaczki. 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. nie 
wystąpił, ponieważ po sporządzeniu CIT-8 - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej 
straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wykazany dochód jest w całości 



przeznaczony na cele statutowe czyli działalność kulturalną, która jest zwolniona od podatku 
dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Zysk bilansowy netto w wysokości 4.527,54 zł. proponujemy przekazać na fundusz jednostki instytucji 
kultury. 
 
Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe:  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach 
ul. Zjednoczenia 67 
43-250 Pawłowice 
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