
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
BROCHOWIE, BROCHÓW27, 05-088
BROCHÓW
REGON: 000939154

(dane jednostki)

BILANS

rok bieżący rok poprzedni PASYWA rok bieżący rok poprzedni
2021 2020 2021 2020

T Aktywa trwa”e 000 000 •7~ Kapitał (fundusz) własny 49,16 2 805,16

~ Wartości niematerialne 000 ~00 I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 805,16 2 827,87

~ Koszty zakończonych prac ~ Kapitał (fundusz) zapasowy,
rozwojowych w tym:

— nadwyżka wartości sprzedaży
.. (wartości emisyjnej) nad

2 Wartosc firmy . . .wartoscią nominalną udziałow
(akcji)

~ Inne wartości nicmaterialnc

~ Zaliczki na wartościniematerialne i prawne

Kapitał (fundusz) z
II Rzeczowe aktywa trwale 0 00 0 00 III . ..

„ aktualizacji wyceny, w tym:
. . — z tytułu aktualizacji wartości

1 Srodki trwałe 0 00 0 00 .. .godziwej

a~ grunty (w tym prawo Pozostałe kapitały (fundusze)„ użytkowania wieczystego gruntu) rezerwowe, W tym:

budynki, lokale, prawa do lokali .

. — tworzone zgodnie z umową

h) i obiekty inzynieru ladowej . .
. . . (statutem) spolki
i wodnej

ej urządzenia techniczne i maszyny — na udziały (akcje) własne

d) środki transportu

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki tr”vałe w budowie V Zysk (strata) z lat ubiegłych

~ Zaliczki na środki trwałew budowie

Ill Należności długoterminowe 0,00 0,00

I Od jednostek powiązanych

Od pozostalycli jednostek,
2 w których jednostka posiada

zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI Zysk (strata) netto -2 756,00 -22,71

Odpisy z zysku netto w ciągli
1 Nieruchomości VII roku obrotowego

(wielkość ujemna)

AKTYWA

sporządzony na dzień: 202 2-3
jednostka obliczeniowa: 2d

Stan na dzień kończący
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Zobowiązania i rezerwy na 0,00 1,84
2 Wartości niematerialne i prawne B zobowiązania

Długoterminowe aktywa Q,QO i na zobowiązania [ 0,00 0,00
finansowe

Rezerwa z tytułu odroczonego
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 1 podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia 0,00 0,00
— udziały lub akcie 2 emerytalne i podobne

— inne papiery wartościowe — długoterminowa
— udzielone pożyczki —krótkoterminowa
— inne długoterminowe aktywa 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
finansowe

w pozostałych jednostkach,
b) w których jednostka posiada 0,00 0,00 — długoterminowe

zaangażowanie w kapitale

— udziały lub akcje — krótkoterminowe

— inne papiery wartościowe II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

udzielone pożyczki 1 Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek,

— inne długoterminowe aktywa ~ w których jednostka posiada
finansowe * „zaangazowanie w kapitale

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0~0 3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
— udziały lub akcje a) kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych
inne papiery wartościowe b) papierów wartościowych

udzielone pożyczki C) inne zobowiązania finansowe

— inne długoterminowe aktywa d) zobowiązania wekslowe
finansowe

4 Inne inwestycje długoterminowe e) inne
Zobowiązania

„~ Długoterminowe rozliczenia 0,00 0,00 ~ 0,00 1,84międzyokresowe krótkoterminowe

1 Aktywa z tytułu odroczonego Zobowiązania wobec jednostek1 . 0,00 0,00
podatku dochodowego powiązanych
Inne rozliczenia z tytułu dostaw i usług, 0,00 0,002 międzyokresowe o okresie wymagalności:

B Aktywa obrotowe 49,16 2 807,00 — do 12 miesięcy
I Zapasy 0,00 0,00 — powyżej 12 miesięcy
I Materiały b) inne —-.-

Zobowiązan ia wobec

2 Półprodukty i produkty w toku 2 pozostałych jednostek, w których 0,00 0,00
jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,003 Produkty gotowe a) z tytułu dostaw i usług, o okresiewymagalności:

4 Towary —do 12 miesięcy
5 Zaliczki na dostawy i usługi — powyżej 12 miesięcy
II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 b) inne

I Należności od jednostek Zobowiązania wobec0,00 0,00 3
powiązanych pozostałych jednostek 0,00 1,84

~ z ty~łu dostaw i ushig, 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki
o okresie spłaty:

do 12 miesięcy b) Z tytułu emisji dłużnychpapierów wartościowych

powyżej 12 miesięcy c) inne zobowiązania finansowe

b) inne d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności: 0,00 0,00

Należności od pozostałych
jednostek, w których jednostka 0,00 0,00 — do 12 miesięcy

2 posiada zaangażowanie w
kapitale
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z tytułu dostaw i usług,a) . 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcyo okresie spłaty:

zaliczki otrzymane na dostawydo 12 miesięcy e)
i usługi

powyżej 12 miesięcy I) zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł,

I,) ~ .~ ubezpieczeń społecznych 000 184
~„ i zdrowotnych oraz innyeh

tytułów publicznoprawnych
Należności od pozostalych 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

„ jednostek

z tytułu dostaw i usług,a) . 0,00 0,00 i) inneo okresie spłaty:
do 12 miesięcy 4 Fundusze specjalne
powyżej 12 miesięcy IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

z tytułu podatków, dotacji, ceł,

b) ubezpieczeń społecznych 1 Ujemna wartość firmyi zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

c) inne 2 Inne rozliczenia rniędzyokresowe 000 0,00
cl) dochodzone na drodze sądowej długoterminowe

HI Inwestycje krótkoterminowe 49,16 2 807,00 krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa 49,16 2 807,00finansowe

a) wjednostkach powiązanych 0,00 0,00
udziały_lub_akcje

— inne papiery wartościowe
udzielone_pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa

finanso”~ e
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

udziały_lub_akcje
inne_papiery_wartościowe
udzielone_pożyczki
inne krótkotermino”e aktywa

finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa 49,16 2 807,00pieniężne
środki pieniężne w kasie i na 49,16 2 807,00

rachunkach
inne_środki_pieniężne
inne_aktywa_pieniężne

2 Inne inwestycjekrótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenial” międzyokresowe

~ ~aIeżne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy
D Udzial~ (akcje) własne

AKTYWA razem PASYWA razem49,16 2807,00 49,16 2807,00
(suma poz. Ai BiCi D) _____________ _____________ (suma poz. Ai B) _____________ _____________

Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie
SKARB ~K GMINY WJTBrochów 27, 05-088 Brochów

NIP 837-17-10-846

mgr ~~iwrzyn ~ in~. Pio r SzymańskiREGON 000939154

„ł~ O~ ~
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