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ZARZADZENIE NR 68/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego OSrodka Kultury
w Drawsku Pomorskim za 2017 rok.

Na podstawie art.53 ust.  1  ustarvy z dnia  29   wrzeSnia 1994 r. o   rachunkowoSci   (Dz.U.
z 2018  r.  poz.  395, poz.  398, poz.  650)  i  art.  29  ust.5  ustarvy z dnia 25  paZdziemika  1991  r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej  (Dz. U. z 2017 r. poz.  862; z 2018 r.
poz.  152), zarzqdza si?, co mast?puje:

§1.   Zatwierdza sis roczne sprawozdanie flnanSOWe OSrodka Kultury w Drawsku Pomorskim
za rok 20 1 7, stanowiace zalacznik do niniej szego zarzadzenia, kt6re zawiera:

1)   bilans,
2)   rachunek zysk6w i strat,
3)   informacje dodatkowe.

§2.     Strata   netto  OSrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za 2017 rok zostanie pokryta
z funduszu rezerwowego tej instytucj i.

§3.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

do zarzadzenia Nr 68/2018 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 30 Iowietnia 2018 r.
w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego   sprawozdania   finansowego   OSrodka   Kultury
w Drawsku Pomorskim za 2017 rok.

Zgodnie  z  art. 53 ust. 1   ustarvy  z  dnia  29  vIZeSnia  1994 I.   o  rachunkowoSci,   roczne
sprawozdanie  flnanSOWe  inStytuCji  POdlega  zatwierdzeniu  przez  organ  zatwierdzajapy)  nie
p6Zniej niZ 6 miesiecy od dnia bilansowego.

StosovIlie dO ZaPiS6w art. 29 ust. 5 ustarvy z dnia 25 paZdziemika 1991 r. o organizowaniu
i  prowadzeniu  dzialalnoSci  kulturalnej,  roczne  sprawozdanie  flnanSOWe  inStytuCji  kultury
zatwierdza organizator.  W przypadku samorzadowej  instytucji kultury roczne sprawozdanie
flnanSOWe ZatWierdZa Organ lvykOnaWCZy j ednOStki SamOrZadu terytOrialnegO (Burmistrz).

Sporzqdzil :
J.Jedrzej ewsha-Garbacz
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Nazwa i adres jednostki/
cia rlr Nip

BILANS JEDNOSTKI
z \^rylaczeniem bank6w i ubezpieczycieli

sporzadzony na dzieri 31-12-2017r-

POZ.ZuO BWrrrm Ar Siam rta31.12.2016 S(an rra31.12.2Q17 POEuar P usrrmbt Stan rta31.i2.2016 Stan na31.t2.2017

A. Akt]rwa t"fale tart..Suet. 1 pkt 13) 1 4Jse 55i,82 1 264 563,19 A. Fu ndusz/hop itat wlas ny i96 873,5,2 40 87i,6S

I

WartoSci niematerialne i prawns (art.3ust.1pkt14,art.33)
4 715,00 2 255,00

I Fundusz podstawowy

1. Koszty zakohczonych prac rozwojo\^rych

lV Fund usz zapasowy

3. tnne warto6ci niematerialne i pra\^me 4 715.00 2 255.00 V Fundusz z aktualizacji \^ryceny

4.
Zaliczki na wartoSci niematerialne i prawne Vl Pozostate fundusze  rezenA/Owe

ll  971,38 196 873,52

Ill Rzeczowe aktw^/a tm/ate 1 435 836,82 1  262 308,19 V Zvsk lstratal z tat ubieaivch
1. §rodkI' tIWate (art..  3 ust.  1  pkt  15) 1  435 836,82 1  262 308,19 Vl Zysk (strata) netto i             184 so2®14 -156 2O1.84

a) grunty w tym prawo wieczystegouZytkowaniagruntu a zobowiqzania (art.- 3 ust, i pkt 20) irezen^ryrtazobowiazania(art.3ust i pkt2i.aft..35di37l 1 342 284,76 1 368 534,48

b) budynki i budowle
907 909,48 930 633,69

I Rezenny na zobowI-aZanfa 0,00 0,00

c) urzadzenia techniczne i maszyny
228 533.80 173 338,68

1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatkudochodowego(art..37)

d) Srodki transportu 2. Rezerwa na Swiadczenia emerytalne ioodobne 0,00 0,00

e) inne Srodki trwale 299 393,54 158 335,82 I dfuq oterm inowa
I kr6tkoterm inowa

2. Srodki tn^/ale w budowie (art., 3 ust.  1  pkt16) 3. Pozostate rezervry 0,00 0,00

3. zaliczki na Srodki trwale w budowie * dtug oterm jnowe

V. DJugoterminowe rozliczen iamiedzvokresowe I kr6tkoterm inowe

1. Akt)n^/a z tytulu odroczonego podatkudochodowego(art..37) ll Zobowiazan ia dtugoterml'nowe 0,00 106 633,19

2. inne rozliczenia miedzyokresowe 3. wobec pozostafych iednostek 0,00 106 633,19
a) kredvty i poZyczki 106 633,19

B. AthnA/a ObrOtOWe fart.. 3 ust. 1  Dkt 18) 98 606,46 144 642,89 c) inne zobowI'aZania finanSOWe
I Za DaSy 28 401,50 34 698,50 e) inne
1. M aterI'aty

7 641,61 8 682,63
Ill Zobowiazania kr6tkoterminowe (art. 3ust,1Dkt221 359 384,58 494 385,78

2. Pdiprodukty i produkty w toku 3. Wobec pozostafych jednostek 359 538,95 493 843,19
3. Produkty aotowe a) Kredyty i poZyczki

c) inne zobowiazania finansowe
4. Towarv 20 759,89 26 015,87 d) zobowiazania z tviulu dostaw: 24 721,10 67 225,96
5. Zaliczki na  dostawy * do  12 miesiecy 24 721,10 67 225,96
ll NaleZnoSci kr6tkoterminowe (art.. 3 ust. 1Dkt18c)

36 090,34 16 926,57

I
powyZej  12 miesi?cy

3 Nale2noSci od pozostalych iednostek 36 090.34 16 926,57 e) zaliczki otrzvmane na dosta\^ry
a) Z tytutu dostaw i uslug o okresie sptaty do 12mjesiecy

8 249,19 10  153,19
f) zobowiazanI'a WekSIOWe

b) Z tytutu podatk6w, dotacji, Get, ubezpieczefispofecznychizdrowotnychorazinnych§wiadczefi

20 615,00 5 785.00

g) z tytutu podatk6w, Gel,  ubezpieczefi i innych§wiadczefi

157 451,45 240 546,18

c) inne 7 226,15 988,38 h) z tytutu wvnaqrodzefi 153 911,42 88 429,75
d) Dochodzone na drodze sadowei i) i nne 23 454,98 97 641,30
Ill lnwestycje kr6tkoterminowe (art.. 3 ust. 1Dkt17i18bl

21 473,38 77 335,17
4. fundusze specjalne

-1 54,37 542, 59
1. Kr6tkoterminowe aktw/a finaneowe 21  473,38 77 335,17 lV RozliczenI'a miedZyOkreSOWe 982 900.18 767 515,43
b) w pozostatych jednostkach

0,00 0,00
2. lnne rozliczenia miedzyokresowe (art.. 39ust.2,art..41) 982 900,18 767 515,43

* inne kr6tkoterminowe akt)n^/a finansowe * dlu g otermin owe 982 900,18 767 515,43
c) Srodki pienieZne i inne aktw^/a  pienieZne 21  473,38 77 335.17 I kr6tkoterm inowe
* Srodki pieni?zne w kasie i na rachunkach

21  473,38 4 495,ll
*                   Inne Srodki oienieZne 72 840,06
I               Inne aktvwa pienie2ne
2. nne i"/estycie kr6tkoterminowe
lV Kr6tkoterm inowe rozliczeniamiedzvokresowe

12 641,24 15 682,65
Suma aktyw6w 1  539 158,28 1 409 206,08 Suma DaSVW6w 1  539  158_.28I 1 409206.08

UWAGA: vy po\hr)rf:szyTn \REOrZe uSunietO POZyCje niemajqCe ZaStOSOWania W inStytuCjaCh kultury, ZaChOWujqC jednak OZnaCZenia POZyCji ZaStOSOWane We veOraCh
zalaczonycll dO uSta\ny O raChunkOWOSci (np. w po\nyZszym wzorze nie ma pozycji Akt)nA/6w B.lI.1 "NaleZnoSci od jednostek powiazanych", wiec pie"/sza pozycja
jest pozycJ.a B.lI.3). "Na!e2no6ci od pozosrtafych jJednOStek"

S p o rzadzil:

Drawsko Pomorskie, 28  marca 2017r
{._     rT,
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Rachunek zysk6w i strat wariant por6wnawczy

Pozycja 201,6 201.7                                      I

A. Przychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z nimi, w tym.. 3 670 53&03 3 693 713,53

I •  Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w 646 690,85 666 256,55

H I  Zmiana stanu  produkt6w (zwiekszenie warto5C dodatnia, zmniejszenie wartoS€ ujemna)

Hl •  Przychody netto ze sprzedafy towar6w i materiat6w 111 847,18 145 006,98

IV I  Dotacje na dziatalnos'6 bieZaca od organizatora 2 871 000,00 2 836 000,00

V•  Pozostate dotacje  i dofinansowania na dziatalno56 bie2aca 41 000,00 46 45O,00

B. Koszty dzia?alnoSci operacyjnej 3 654 631,53 4 067 534,87

I. Amo rtyzacia 220 876,13 340 077,47

ll. Zu2ycie materiat6w i energii 333 960,57 361 839,59

Ill. Ustugi oboe 699 306,40 842 911,46

lV. Podatki i optaty 98 144,90 115 309,38

V. Wynagrodzenia 1 830 765,82 1 909 787,88

Vl. Ubezpieczenia spoteczne i inns Swiadczenia 384 247,38 400 416,52

w tym - emerytalne 156 616,15 170 408,58

VII. Pozostate koszty rodzajowe 43 479,38 49 709,06

VllI. Warto5C sprzedanych towar6w i materiat6w 43 850,95 47 483,51

Zysk (strata ) ze sprzedaiy (A-B) 15 906,50 -373 821,34

lJ. Pozostate p rzychody operacyj ne 173 463,02 235 189,35

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych

II. Dotacje

Ill. Inne przychody operacyjne 173 463,02 235 189,35

E. Pozostale hoszty operacyjne 5 484,99 18 263,17

I. Strata ze zbycfa niefinansowych aktyw6w tn^/afych

lI. Aktualizacja wartoSci  akeyw6w tn^/afych

Ill. lnne koszty operacyjne 5 484,99 18 263,17

F. Zysk (strata) a dzialalno5ci operacyjnej (C+D-I) 183 884,53 -156 895,16

G. Przychody finansowe 1 017,61 2 503,98

I. Odsetki 17,61 3,98

ll. Dywidendy i udziafy w zyskach od jednostek pozostatych

Ill. Zysk ze zbycia aktyw6w tn^/atych

lV. Inne 1 000,00 2 500,00

H. Koszty find n sowe 0, 00 1 810,66

I. Odsetki 1 792,ll
ll. Inne 18,55

I. Zysk (strata ) z dziata lnos'ci gospodarczej (F+G-H) 184 902,14 -156 201,84

Wynik zdarzefi  nadz\^ryczajnych (J.I.-I.II.) 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne

Il. Straty nadzwyczaj ne

I(. Zysk / strata brutto (I+_J) 184 902,14 -156 201,84

L- Podatek dochodowy

M. Reze",a na podatek odroczony

N. Zysk (strata) netto (K-i-M) 184 902,14 -156 201,84

Sporzadzono:   Drawsko Pomorskie, 201 8.03.28

(imi?,  naz\A/iSkO i POdPiS OSOby,  tt6reJ POWier2OnO PrOWadZenie kSjag

rachunkonych - na podstawie art..52 ust.2  usta\vy a rachunkowoSci)

_fL   _    ,r_   =J_

; *±&qu
(imle,  nazwlsko  i podpis kiero\^mika jednostki
- na podstawie art..52 ust.2 ustavy a rachunkowo5ci
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/ INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdanja finansowego za 2017r.

W    OSrodku     Kultury    zaI.Stnia.ly    ZnaCZaCe    ZdarZenia    CIOtyCZaCe    rOZliCZenia    OPeraCji

gospodarczych   z   lat   ubiegfych]   kt6re   naleZato   uja6  w   sprawozdaniu   finanso\nym   za
bieZacy okres sprawozdawczy.

DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSu NIEZBEDNE D©
ZROZuMIENBA POZYCJII BILANSO\^nrCH

rd.     AKTYWA

1].rf. Atwa trva4e

a)    wartoSci niemateriaUroe i prawne
w sidadzie:
- wartoSci niematerialne i prawne

b)   rzeczowe akt]rva tnNate
w skfadzie:
-     buclynki  (gr.  1) warioS6 netto     -
-    uIZadZenia teChniCZne i maSZyny (gr. 4)      wariosenetto    -
-    Srodki transportu (gr. 7)
-    inne SrodkitIWale (gr.  8)

rd.2      AktvI^/a ObrOtOWe
w sidadzie:

-   zapasy towar6w i materiat6w
a)   materialy

warioS6 netto     -
wartoS6 netto     -

wartoS6 netto     -
8.682,63 zf

b)   towardoodsplzedaZy        -            26.015,87 z.I
-    naleZnoSci z tytulu dostaw i uslug
-   z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczeri

spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeri
-    inne naleZnoSci
-    Srodki pienieZne zgromadzone na rachunkach

bankowych i w kasie
-    inne §rodki pienieZne
-    kr6tkoterminowe rozliczenia   miedzyokresowe

2..  PA!S"A

2.1. fundusz/kapitat wlasny

a) wynik finansowy netto roku obrotowego
b) kapital podstawowy
c) fundusz rezervowy

I

fl.409.206,08 zfr

rf.264563;flo   zfl

2.255,00 z#

2.255,00 zf

1.262.308,19 zl

930.633,69 zl
173.338,68 zf

0,00 zl
158.335,82 zf

144.642,89 zl

34.698,50 zt

10.153,19 zl

5.785,00 zl
988,38 zl

4.495,ll  zl
72.840,06 zl
15.682,65 z1

1.409.206,08 zl

40.671,68 zJ
-156.2©1,84  zi

0,00 zi
196.873,52 zl



2.2.  zobowiazania i rezenA/V na ZObOWiaZania

d.  zobowiqzania dlugoterminowe
- kredytwwartoSci nomina!nej      -
- odsetki od kredytu

2p   zobowiazamia kr6tkoterminowe
a) wobec pozostatych jednosifek
-   z tytutu dostaw i ustug  do 12 miesiqcy

r|

100.000,00 zl
6.633,19 zl

\

(m.in. dostawy z miesiqca grudnia,  tj.: energia cieplna,
woda i Sciekil gaZ]  uSlugi remOrltoWel  uSiugi telefoniczneI
opfaty dystrybucyjne za projekcje filmowe]

zakup towar6w do odsprzeciaZy, itp.)

1 p368.53440 zt

10&633,19 zt

494.385,78 zt
493.843,19 z#

67.225,96 zf

-    zobowiazania z tytulu podatk6w i ubezpieozeri spotecznych

(podatek od os6b fizycznych sidadki ZUS od wypiat
dokonanych w miesiacu gruclniu 2O17r.  - z terminem zapfa!ty:
1 5.01.201 8; 2O.01.2018r.;   wypfat za miesiac grudzieri
clokonanych do 5.01.2018 - I terminem zaptaty:  15.02.2018r.I
20.02.2018;   oraz kwota   1 19.292,32 zf  tytulem odroczonej
clo dnia  10.01.2018r.  platnoSof skFadek ZUS za m- a VIl-VIW2017
(wraz optata prolongacyjna)                                                 -                  240.546,1 8 zi

-    zobowiazania z tytufu wynagroc]zerfe (wynagrodzenia

pracownik6w platne do dnia 5.01.201 8r.                           -                      88.429,75 zl
-    inne zobowiqzania kr6tkoterminowe (w tym: potracenia z wynagrodzeri

na ubezpieczenie grupowe pracownik6wl rOZraChunki Z PKZPI
za miesiac grudzieh 2O17 wypfaconych do 5.01.201 8r. kaucja tytutem
zabezpieczenia naleZytego wykonalnia rOb6tl  POZOstale-

b) fumdusze specjalme (ZFSS)

3.       rozliczenia miedzyokresowe (d4ugoteprminoweJ

97.641 ,30 zl

542,59 zF

767.515]43  zl
-    pozostaia do rozliczenia kwota dotacji celowych, otrzymanych

w roku 201 3 z gminy Drawsko Pomorskie, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
na sfinansowanie zadania: "Biblioteka w Labedziach naszym
wiejskim centrum kultury"                                                         -                    1 72.840,89 zl

-    pozostata do rozliczenia kwofa dotacji z Urzedu Marszalkowskiego
w Szczecinie na sfinansowanie nabycia pianina w ramach
zadania: "WySpiewajmy razem muzyczna mozaike"    -                        2.557,15 zf

-    pozostafa do rozliczenia kwota ctrzymanego w roku 2014
Dofinansowania z NadleSnictwa Drawsko oraz dotacji
celowej z gminy Drawsko Pomorskie na sfinansowanie zadania:
Modernizacja pomieszczefI  §Wiet[iCy WiejSkiej W Konotopie" -     1 84.800,OO zf

-    pozostata do rozliczenia kwota refundacji koszt6w utworzenia
stanowiska pracy dla osoby niepefnosprawnej pozyskanej
wroku 2014 z PFRON 4.733,20 zf



-    pozostafa do rozliczenia kwota dotacji celowej pozyskanej
w roku 2O1 5 z gminy Drawsko Pomorskie na wykonanie
podjazdu w sail kinowej kinal DRAWA die w6zk6w
inwalidzkich do poziomu 4 rzedu

-    niezamoriyzowana czeS6 warioSci poczatkowej akf]Nl6w
trwafych otrzymanych nieodpfatnie lub sfinansowanych z dotacji]
zwiekszajace do korica roku 201 1  fundusz instytucji kultury]
plzeniesiona na miedzyokresowe rozliczenie przychod6w
(zgodnie z art. 41  ustawy o rachunkowoSci) na mocy przepisu
przej5ciowego art. 22  LlstaWy Z dnia 5 sierpnia 2015r.
o zmianie ustaw regulujqcych warunki dostepu do wykon]Nlania
niekt6rych zawod6w)

-  pozostala do rozliczenia kwota dotacji celowej otrzymanej
w roku 2O1 6 z lnstytutu KsiaZki w Krakowie na dofinansowanie
zadania: "Przebudowa i modemizacja pomieszczeri drawskiej
biblioteki wraz z zakupem nowego wyposaZeniall

-    pozostala do rozliczenia kwota dotacji celowej otrzymanej
w roku 2O17 z gminy Drawsko Pomorskie na: "Zakup 2-ch
komputer6w wraz z oprogramowaniem biurowym1
ant]NliruSOWym]  ups i ZaSilaczem."

3.966,58 zt

116.619,63 al

273.998,06 zt

7.999,92 zl

DANE O POZYCJACH Z RACHuNKU ZYSK6w  I  SPRAT

1.    Przychody oq6lem

a)    pitzychoc!y metto ze sprzedaZy i zr6wmame z nd=mi
wtyml.

1)    prIVChOdV nettO Ze SnrZedaZv produkt6w
wtym:

-    sprzedaZ bilet6w na spekfakle teatralnel
seanse filmowe, koncerty

-   czynsz za wynajem pomieszczeri na
dzialalnoS6 punkiu przedszkolnego w Zararisku
(refakturowanie koszf6w)

-   wynajem pomieszczeri i skladnik6w majatkowych
-   wptaty z biblioteki - zwrot koszt6w upomnienia
-    sprzedaZ uslug] organizacja imprez1
-   wpisowe na zaj?cia muz`yczne,

wplaty za zajecia plastyczne

-               3.931.406.86 z#

-                3]693p7fl3)53 z#

-                  666.256.55 zi

585.139,78 zt

-    pozostale dochody, w tym: sprzedaZ makulatury, sprzedaZ
karnet6w na imprezach, pozostafe dochody

2)   dotacje
w tym:

2.758,15 zl
2.963,96 zl

13,40 zl
52.922,79 zi

8.338,47 zf

14.120,00 zl

-                2.882A50,00 z1_



a.

-   dotacja gminy Drawsko Pom. na dzialalnoS6 bieZaca
-   pozostafe dotacje i dofinansowania

3) przvchodv netto ze sprzedaZv towar6w i materiaI6w  -

b)   pozosta4e przychody operacwine                                            -
1)    udziat odpisu amortyzacyjnego od uzyskanych i wydatkowanych

w roku 2O13 dofinansowari i dotacji celowych z: MKiDN, gminy
Drawsko Pomorskie, Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
w sfirlanSOWaniu nabyCia/WytwOrZenia 5rodk6w trwalych
w ramach zadari: "Biblicteka w Labedziach naszym wiejskim
centrum kultury"

2)    udz:ial odpisu amortyzacyjnego od uzyskanych i wydatkowanych
w roku 2O12 dotacji celowych z MKiDN] gminy Drawsko
Pomorskie w sfinansowaniu nabyciaivytworzenia Srodk6w
trwalych w ramach zadafl: "Modernizacja i wyposaZenie
pracowni i blur OK w Drawsku Pomorskim"

2.836.00O  zf
46.450,OO zl

1 45.006g98_ _zI

235.189,35 zl

7.61O,91  zt

92.572,40 zf
3)    udzial odpisu amortyzacyjnego od uzyskanego i wydatkowanego

w roku 201 2 dofinansowania z Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
do zakupu pianina w ramach zadania:
"WySpiewajmy razem muzybzna mozaike''                         -                           557,88 zl

4)    udziai pozyskanej i wydatkowanej w roku 2014 refundacji  z PFRON
na czeSciowe zrefundowanie kosat6w utworzenia stanowiska
pracy dla osoby niepelnosprawnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzedzie Pracy w Drawsku Pomorskim-                           71 O,04 z:i

5)    udziaf odpisu amortyzacyjnego od pozyskanych i wydatkowanych
w 201 4r. Srodk6w w ramach dotacji celowej gminy Drawsko Pomorskie
i dofinansowania z NadleSnictwa Drawsko Pomorskie,  w iacznej
kwocie 210.000 zt na realizacje zadania: "Modernizacja
pomieszczeri Swietlicy wiejskiej w Konotopie"                   -                        8.400,00 zl

6)    udziaf odpI.Su amOrtyZaCyjnegO Od POZySkanej i WydatkOWanej W rOku
2O15 dotacji celowej z gminy Drawsko Pomorskie] na realizacje zadania..
lWykonanie podjazdu die w6zk6w inwalidzkich   do poziomu

4 rzedu w sail kinowej kina DRAWA"                                    -                        1.400,04 z!
7)    udziaf odpisu amoriyzacyjnego od ak1]Nl6w trwalych otIZymanyCh                    .

nieodpfatnie lub sfinansowanych do kofICa rOku 201 1 , podlegajacych
amortyzacji liniowejl nieZamOrtyZOWanyCh dO dnia 31.1 2.2O1 4r.

przeniesionych na miedzyokresowe rozliczenie przychod6w (zgodnie
z art. 41  ustawy o rachunkowoSci) na mocy przepisu przejSciowego
art. 22  ustawy z dnia 5 sierpnia 201 5r. o zmianie ustaw  regulujacych
warunki dostepu do wykon]rvania niekt6rych zawod6w-                   1 8.goo,84 zl

8)    udzial odpisu amoriyzacyjnego od pozyskanych i wydatkowanych
w roku 2016 Srodk6w od dotacji z lnstytutu KsiqZki  w Krakowie
na realizacje zadania inwestycyjnego p.n.:
"Przebudowa i modernizacja pomieszczeri drawskiej
biblioteki wraz z zakupem nowego wyposaZenia

9)    udziaf odpisu amortyzacyjnego od pozyskanej i wydatkowanej
w roku 2017 dotacji celowej z gminy Drawsku Pomorskim na:
"Zakup 2 komputer6w wraz z oprogramowaniem biurowym]
ant]rwirusowyml ups i ZaSilaCZem"

93.232,56 zf

2.000,08 zf



1O) refundacja przez PUP skfadek ZUS od wynagrodzeri pracownika
zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych

1 1)  inne przychody operacyjne
(plzychody wynikajace z zaokragleri, sprzedaZ makulatury, itp.)

8.941 ,50 zl
863,10 zf

a)   przychody finansowe
(odsetki bankowe, darowizna finansowa z NadleSnictwa Drawsko) -      2.503,98 zf

2.    Koszty og]6Term

2.1  koszty clziafralmoSci operacyjmej w la^/ocie
w tym--

4.087.608,70 zf

4.067.534,87 zI

-   amortyzacja
a) amoriyzacja zbior6w bibliotecznych
b) odpis amortyzacyjnych od Srodk6w trwalych zakupionych/

wytworzonych przed rokiem 2012 z dotacji   celowych
/rozwoj owych

c) odpis amottyzacyjny od Srodk6w trvvafych zakupionych/
wytworzonych po roku 201 2 z dotacji celowych
lub dofinansowari oraz Srodk6w wtasnych

c!) amortyzacja WNiP
-    zuZycie materia46w
-    zuZycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody
-    ustugi obce
-    podatki i optaty
-    wynagrodzemia
-    ubezpieczenia spoteczne optacane przez pracodawce   -
-    inne Swiadczenia na rzecz pracownik6w
-   odpisnazFSs
-   pozostate koszty
-   wartoS6 sprzedanych towar6w i material6w

(w cenach zakupu netto)

2.2   koszty finansowe

2.3  pozostate koszfy operacyjne

3.    Wynik finansowv (strata)

340.077,.47 zt
39.935,3O zl

1 8.90O,84 zf

278.338,53 zi
2.902,8O zt

1 70.984,37 zt
190.855,22 zt
842.911,46 zt
115.3O9,38 zt

1.909.787.88 zt
332.22478 zt

12.975,55 zt
55.216,19 zt
49.709,06 zl

47.483,51  zI

1.810,66 zI

18.263,17zT

156.201,84 zl

Uzyskany    na    prowadzonej    dziatalno§ci    ujemny   wynik   finansowy   w   wysoko§ci
"-1 56e20 1 £4  zt" jest  konsekwencja wprowadzonych  zmian  rzeczowo-organizacyjnych
w   realizowanych   zadaniach   statuto\vych    przyjetych   do   realizacji   w   roku   2017]
wszczeg6InoScI'    W    ZakreSie    OrganiZaCji         \^rydarZeh     kulturalnych,     w    zwiazku
prowadzonymi od roku 201 6 pracami remontowo-modernizacyjnymI' POmieSZCZeh PrZy
ul.  Pitsudskiego 12 w Drawsku  Pomorskim-



Realizacja prac remonto\vych w ww.  obiekcie odbywata sis w dw6chi etapach:  I etap -
realizowany  w  roku  2016  -  objety  zadaniem  inwestycyjnym,  ma  kt6re  jednostka
uzyskata  dofinansowanie  z  MKiDN;  ll  etap - ujmowat remont pomieszczefi  "starego
oSrodka"I     nieobjetych    zadaniem     inwestycyjnym    z    roku    2016.     Przebudowane
i wyremontowarle  pomieszczenia  obiektu  poprawity  baze  lokalowa  biblioteki  oraz  jej
dostepno56  d!a  czytelnik6w,  co  przyczynito  sis  do  wprowadzenia  mowej  oferfy  ustug
dla   czy[elnik6w.   Przeprowadzone   w   roku   2016   prace   remontowo-modernizacyjne
bibiioteki   zrealizowane   zostafy   dzieki    pozyskaniu   w   roku   2016   dofinansowanI'a
z MKiDN  wwysokoSci  375.000  zt.   Realizacja  catego  zadania  zamknela  sis   kwota
617.194,47  zt.  Pozosta!a  do  roz!iczenia  kwote  (wktad  wlasny  beneficjenta)  O§rodek
sfinansowat    z    dochod6w    wlasnych,    wypracowanych    w    ramach    prowadzonej
dziatalno§cl'   kina   DRAWA   i   kawiarni   KINOWA,   przyczyniajac   sis   tym   samy      do
znacznego ogra"'czenia  prowadzonej  pozostatej dziatalnoSci]  a tym samym  do  braku
Srodk6w na prowadzenie dziatalnoSci, (w tym utrzymanI'e Obiekt6w) oraz wejScie w rok
2018   znacznym    obcia.Zeniem       budZetu    tytufem   zobowiazafi.    Kontynuacja    prac
remonto\^rych   w   roku   2017   w   opinI-i   kierOWniCtWa   OSrodka   byta   konieczna,   gdyZ
odroczenie    ich    realizacji    nie    tylko    spowodowatoby    ponowne    utrudnienia    dla
mieszkahc6w w dostepie  do  bazy  bibliotecznej] jak  r6wnieZ stwarzatoby  duZe  ryzyko
uszkodzenia zainstalowanego drogiego sprzetu digitalizacyjnego] a tym samym ryzyko
utraty   uprawnieh   gwaramcyjnych.   Od   poczatku   roku   2017   kontynuowano   remont
pozostatej  czeSci  obiektu.   Brace  remontowe  objefy  przede  wszystkim  przestarzate
toa!ety]      k!atki     schodowe]      korytarze]      sale     widowiskowa)      szatnl'e)      §wietlice.
Przeprowadzone  prace  remontowe   w wysokoSci  79.517186  zt  r6wnieZ  sfinansowano
ze    Srodk6w    \^rypracowanych    przez    oSrodek    jako    dochody    wlasne    wramach
prowadzonej   dziatalnoSci   gospodarczej   oraz     cze§ciowo   ze   zwrotu   podatku   VAT
z urzedu  skarbowego.  w  roku  2017  o§rodek      w  ramach  prowa_dzonej  dziatalno§ci
przygotowat i sfinansowaf wiele wydarzeh o charakterze kulturalnym, artystycznym lub
okolicznoSctowym.  Znaczna  czeS6  Srodk6w,  jakie  przeznaczono  na  organizacje  tych
wydarzeh     pochodzita     z    przychod6w    wlasnych     instytucji.     Taka    duZa     kwota
ponoszonych   wydatk6w   spowodowaia   komiecznoS6  wczeSniejszego   wydatkowania
§rodk6w   z   dotacji    podmiotowej    pFTZeWidZI'anej    na    rok   2017]    stwarzajac    realne
zachwianie    ptynnoSci    finansowej.    Ztego    powodu    juZ    w    lipcu    zwr6cono    sis
o odroczenie terminu ptatnoSci sktadek ZUS do dnia  10.01.2018r. - podpisujac umowe
ugody  z  ZUS)  jak  r6wnieZ  zaciagnieto  kredyt  bankowy  w  \^rysokoSci  100.000  zf  na
pokrycie  deficytu  budZetowego  na  prowadzonej  dziatalnoSci  statutowej  nie  majacej
pokrycia  w  otrzymanej   od  organI'ZatOra  dOtaCji,  Z  OStateCZnym  terminem  SPtaty  dO
26-12.2019r.
lstotny wpfyw na wygenerowany wynik finanso\^ry,    mialy  ponoszone  przez jednostke
koszty  utrzymania  uZytkowanych    obiekt6w  §wietlic  wiejskl'ch  oraz  budynku  Centrum
Kultury  im,  Eugeniusza  Poniatowskiego  wraz  z  kinem  DRAWA zwiazane  z zakupem
energii   elektrycznej    i   cieplnej,    gazu;   zakupem    materiat6w   i   usiug   dotyczacych
prowadzenia bieZacych  remont6w i konserwacji obiekt6w,  przeprowadzenia bieZacych
i  okresowych  przegiad6w,  w tym  przegiad6w gwarancyjnych  obiektu Centrum  Kuitury
oraz zwiekszenie stanu zapasu towar6w przeznaczonych do odsprzedaZy-

Ponoszone  przez  instytucje  koszty zatrudnienia za  rok 2017  utrzymuja sis  na  stalym
poziomie w stosunku do  lat ubiegfych.  Stan zatrudnienia na dzieh 31.12.2017r. \^ryni6st
51,25  os6b]  natomiast  Srednioroczne  zatrudnienie  -  45,88  osoby  w  przeliczeniu  na
petne etaty-



Wygenerowana za rok 2017 strafe finansowa w wysokoSci  - 156.201]84 zl   proponuje
si?  pokry6  z    funduszu  rezerwowego]  utworzonego  z  zysku  netto   wypracowanego
przez  oSrodek  w  poprzednich  okresach  obrotovych  z  przeznaczeniem  na  pokryc.ie
strat instytucji kultury.

Na dziefi  31.12.2017r- fundusz rezerwowy wynosi   196.873]52 zt.
WarfoS6 funduszu rezerwowego po rozliczeniu straty wyniesI'e - 40-671 ,68 zt.

Data sporzadzenia : 28.03.2018 r.

Sporzadzjt:
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