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ZARZADZENIE NR 83/2016
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 10 czerwca2016 r.

w   sprawie  zatwierdzenia   rocznego   sprawozdania  finansowego   OSrodka  Kultury  w
Drawsku Pomorskim za 2015 rok.

Na podstawie art.  53 ust.  1  ustarvy z dnia 29 wrzeSnia 1994 I. o rachunkowoSci (Dz. U.
z2013 r. poz. 330; poz. 613, z2014 r. poz. 768,poz.  1100, z2015 r. poz. 4,poz. 978,poz.  1045,

poz.  l166, poz.  1333, poz.  1844, poz.  1893, z2016 I. poz. 615) i art. 29 ust.  5 ustarvyz chia25
paZdziemika 1991  I. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej  (Dz. U. z 2012 r.
poz. 406; z2014 I. poz. 423 oraz z 2015 I. poz. 337 i poz.  1505), zarzqdza sic) co nastepuje:

§1.  Zatwierdza sis roczne sprawozdanie fmansowe OSrodka Kultury w Drawsku Pomorskim
za 20 1 5 rok, stanowiqce zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia, kt6re zawiera:

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

§2.     Zysk netto OSrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za 2015 rok zwigksza  fundusz  tej
instyfucji.

§3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. ~
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I

Warto6cl niematerlalne i  prawne  (ar(.3ust.1okt14,art.33t

0,00 0,00

I Fundusz podstawowy

175 227,19 -17 631,68

1. Kosztw zakoficzor\vch  orac roz\^/oio\^^/ch

lV Fundusz zapasowy

3. lme  warloSci  niematerlalne  i  OraWne a,00 0,00 V F|lndusz z aktualizacji \nyceny

4_

Za»czki  na  \^rarfoSci  niematenalne  i  prawns Vl Pozostale fundusze  rezen^/owe

ll Rzeczowe akt\M/a t"/ale 1  172  587,12 1  023 926,13 V Zvsk /strata\ z lat ubiecllvch 9 988,51
1. Srodkl  try/ale  (art.  3  ust   1  I)kt  151 1  166  292,34 1   017776.13 VI Zvsk (strata\ netto -17 631,68 19  614,55
a) grunty w I)rm prawo wieczystegou2vikowaniaarunlu a     _     - tO73 5iO:88 .  1.075-S9.a;Pa

ie-_I_arty,rid--,a3i-OSfafanja (5_a;_3.,u_-st 1,
n       2,_att=_35     I.    7               __    ___

b) budynki i budowle

731  520.86 718 439.07

I Rezenny na zobowiazanla 0,00 a,OO

a) uEqdZenia teChniCZne i maSZyny
60 635,89 37  169,06

1. Rezemra a lylutu odroczonego podatkudochocloweao(art..371

d) Srodkl  transpor[u
0,00 0,00

2_ Fiezem/a na 5wiadczenia emenrfalne iDOdObne 0,00 0,00

e) inns  5rodkl trwate 374  135.59 262  168.00 dtucloterminowa
kr6tko(ermirrowa

2. SrodkJ trWale W budOWie  (art     3  ust   1  pkt16\
6 294,78 6  150,00

3. Pozostate rezerty 0,00 0,OO

3. zaliczki na Srodki trwate w budowie dfugoterminowe

V. Dlugoterminowe  rozliczeniilmiedzvokresowe krctkoterminowe

1. Aktywa z tytu!u odroczonego podatkudochodoweqo/art..37\ ll Zobowiqzania dlugoterminowe 0,00 0,00

2 inns  rozllczenla  mled2VOkreSOWe 2_ wobec DOZOStaivCh  iednOSlek 0,OO 0.00
a\ kredviv i oozvczki
b) Z tysulll  emlsJi dluznych  paplerfu^/wartc)sciowvch

B.   ,`J Akt\ffi/fa`.obi_o't6W€,LIB_rt._. --3:-d3t. f1.oRt.1 B)  _
- L'J581519,,2Z

i_,_    ___I_63i936,n9a) inns zobowiazania finansowe
I ZaDaSV 21  507,13 24 831,29 a) innet Ma!enaly

|76.co
Ill Zobowiazanla krdtkote-fnowe (art.Bust.1nkt22\ 322 870,89 315 385,34

2. Pdlorodllklv  I  oroc!uktv w loku 2_ Wobec pc)zostaivch iednostek 322 266,19 315 238,93
3. Produktv aotovre a\ Kredviv i  DO2vczki

c\ lnne zobowiazanla finansowe
4_ Towarv 21  507,13 24 054.69 d) zobowiarania z tviulu dostaw: 121  577,62 106  045.89
5_ Zaliczkl ne   dostawy do  12  miesi?c.y 121  577,62 106  045.89
lI NaleZnoSci kr6tkoterminow8  (art..  3 ust. 1oktlBc1

13 229,16 12 8G7.84
powy2ej 1 2 miesieey

2. NaleZnoScl  od  DOZOSlaivCh  iednOStek 13  229,16 12 867,84 e\ zallczki otrzvmane na dosta\^rv
a) Zty(utu dostaw i usfug a clkresle splaty do  12miesieov

1  783,15 2 275.46
0 zobowiapanla wekslowe

b) Z fytulu podatkchrv,  dotacji,  cat,  ubezpieczefispctecznychizdrowctnychorazinnych§wiadczerl

9  O21.00 9 340,00

g) z tyLulu pods(k6w, col,  ubezpiecaerl iinnvchSwiadczefi

102  819,2O 108  754.14

c1 inns 2 425,01 1  252,38 h\ z tvlulu vA/naarOdZefi 81  159.90 85 005,86
d\ Dochodzone na  drodze sadowei \ inne 16 709.47 15 433.04
Ill lnwestycje kr6tkoterminowe (art..  3 |ISt.  1okt17118b\

ll  924,46 10 459,00
3. fundusze specjalne

604,70 1 46,41

1. Kr6lkotermirlowe aktvA/a flnaneOWe ll  924,46 10 459,00 lV Rozliczellia  miedZVOkreSOWe 750  639_99 760  505_60
b) w pozostalych jednostkach

0,00 0,00
2_ lnne  rozliczenia  ml?dzyokresowe  (art..39ust_2.art_.41t 750 639,99 760 505,60

inns  kr6tkoterminowe aktywa flnaneowe dlugoterminowe 750 639,99 760  505,60
c\ 5rodkJ'  Dienie2ne  i inne aktvwa  DienieZne ll  924,46 10  459,00 kr6tkoterminowe

Srodki pieni?zne w kasie i  na rachunkach

ll  924,46 10 459,00

inne  Srodki  DienieZne

inns akt\rva DienieZne
2. rme  in\^restwcie  kr6tkoterminowe
lV Kr6tkoterminowe  rozliczeniamiedzvokresowe

ll  858,52 15 778,06
Suma-aktW6W-:   ___ _    -1 231r-106:39 _-    _ 1|O87.'862,32 slliil,a ,aa-_a_viI/-6Tvir'_-,____ _   -_ _i  ___ __1=2_31  ,loo:.39 - 1:O87.862i32
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Rachunek I_ys_ts6vy- i straI iwatiang p6r6ty-ilaWC-ey

Pozycja _    ___-2O14-,    __
_    -20,15:

A Przychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z nimi, w tym.. 3 786984,20 3 771 555,05

I Przychody netto ze sprzeda2y  produkt6w 590 103,17 601  560/55

ll

Zmia na  stanu  produkt6w  (zwiekszenie wartoS£ dodatnia, zmniejszenie wa rtoS6||lomn=\

lu Przychody netto ze sprzedady towar6w i  material6w 92 273,31 125  177,13

lV DotacJe na dZialalnO56 bieiaca od  organizatora 3 085 000,OO 3 033 000,00

V. Pozostate  dotacJe  i  dOfinanSOWania  na  dZiatalnOS6  bieZacq 19  607,72 ll 817,37

B Koszty dzialalno5ci operacyjnej 3 970 146,ll 3 949 017,91

I Amortyzacja 253  114,46 289 961,81

ll Zuiycle  material6w I  energii 412 399,80 391 424,95

Ill Ustugi ob[e 938 696,32 871 306/06

lV Poclatki  i optaty 120 864,70 89 828,43

V Wynagrodzenia 1 810 465,27 1 834 415,05

Vl |lbezpieczenia spc)teczne i inne Swiadczenia 387 898,96 371 632,08

VII Pozostate koszty rodzajowe 4  127,08 50 052,89

VIll Wa rto56 sprzedanych towar6w i material6w 42 579,52 50 396,64

C Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) -183 161,91 -177 462,86

D Pozostale przychody operacyjne 166 234,33 197 543,80

I Zysk ze zbycia  niefinansovych altyw6w trwatych

H Dotacje 163  225,49 21 712,98

Ill !nne  przychody operacyjne 3 008,84 175 830,82

I Pozostale koszty operacyjne 1 651,86 1 892,30

I Strata ze zbycia  niefinanso\vych  a ktyw6w tn^/atych

ll Aktualizacja wa rfoSci a lctyw6w trvalych

lll lnne koszty operacyJne 1  651,86 1 892,30

i zysk (strata) z dzialalno5ci operacyj nej  (C+D-I) -18 579,44 18 188,64

G I)rzychody finansowe I 014,34 2 017,52

I Odsetki 14,34 17,52

ll Dy\^/idendy i udzlafy w zyskach od jeclnostek pozostatych I

lll Zysk ze zbycia a lctvy/6w trwatych

lV Inns 1  000,OO 2 000,00

H I(oszty finansowe 66,58 591,61

I Odsetki 66,58

ll lnrle 591,61

I Zysk (strata  ) z dziala lnoSci gospodarczej  (F+G-l1) -17 631,68 614,55

I Wynik zdarzeh nadz\vyczajnych (I.I.-I.ll.) a,00 0,00

I Zyski nadzwyczajne

ll Straty nadzwyczajne

h Zysk / strata brutto (I+_I) -17 631,68 1'9 614,55

L Podatek dochodowy

M Reze"/a na podatek odroczony

N zysk (strata)netto (I(-L-M) -17 631,68 19 614,55

Spc)rzadzono,   Drawsko Pomorskle,  2015.03.29
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c)SRODEK KUIJTuRY
a             78-50O Drawsko Pomorskic

ul.  PilsudskiegO  12
te!./fax 94 3f) 322 30

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2015r.

W    O§rodku    Kultury    zaistnialy    znaczace    zdarzenia    dotyczqce    rozliczenia    operacji
gospodarczych   z   lat   ubieglychl   kt6re   naleZalo   uja6   w   sprawozdaniu   finanso\vym   za
bieZacy okres sprawozdawczy.

DANE ® AKTYWACl| I  PASY\^IACH  BILANSU  NIEZBEDNE  DO
zROZuMIENIA POZYCJI BILANSCMnrCH

1.    AKTYWA
rzeczowe ak a trwate
w sktadzie:

-     budynki(gr.  1) wartoS6 netto     -
-    urzqdzeniatechniczne i maszyny (gr. 4)      wartos6netto    -
-    Srodki transportu  (gr.  7)                                          wartos6 netto     -
-    inne Srodk-I trWate  (gr.  8)                                          warto56 netto     -
-    Srodki trwafe w budowie (odnowienie nawierzchni

chodnikowej przy budynku  Swietlicy wiejskiej w Konotopie)-

a obITOtiOWe
w sktadzie:
-   zapasy towar6w i materiat6w
-    naleZnoSci z tytutu dostaw i ustug
-    inne nale2noSci

wartoS6netto     -

-    Srodki pienieZne zgromadzone na rachunkach
-    bankowych i wkasie
-    naleZnoS6 z tyt. podatku VAT
-    kr6tkoterminowe rozliczenia   miedzyokresowe

2,  PAIS"A
a) funclusz wfasmv

-   \^rynik finanso\vy netto roku obrotowego
-   kapitat podsfawowy
- bfad dotyczqcy lat ubiegfych

w tym:
a)   zysk z let ubiegfych
b)   strafe z let ubieglych

1.087.862,32 zI
1.023.926,13 z4

718.439,07 zl
37.169,06 zf

0,OO  zt
262.168,OO zt

6.150,OO zt

63.936]19 zfl

24.831,29 zt
2.275,46 zt
1.252,38 zt

10.459,00 zt
21.12468 zt
3.993,38 zt

fl.087.682,32 zl
ll.971,38 zl

19.614,55 zt
-17.631,68 zt

9.988,51  zl

16.170,26  zt
6.181,75zt

i*



zobowi zania i rezerw na zobowi zania

1.   zobowiazanja kr6tkoterminowe 315.385)34 zl
-    ztytutu dostawi ustug   do 12 miesiecy

(m.in. dostawy z miesiqca  grudnia tj.: energia cieplna,
woda  i Scieki,  nieczystoSci stale)  energia elektrycznal
gazl  ustugi remontowe)  ustugi telefoniczne) optaty dystrybucyjne
za projekcje filmowel zakup towar6w
do  odsprzedaZy,  inne)

-    zobowiazania z tytulu podatk6w i ubezpieczefi spotecznych

(podatek od os6b fizycznych, sktadka ZUS od \^ryplat
dokonanych w miesiacu grudniu 2015r.  (termin zaptaty:
15.01.2016; 20.01.2016r.) oraz wyptat za  miesiqc grudzieh
dokonanych do 5.01.2016  (termin  zaptaty:  15,02.2016r.,
20.02.201 6)

106.045,89 zl

108.754,14 zt

-    zobowiazania z tytutu wynagrodzeh (wynagrodzenia

pracownik6w ptatne   do dnia 5.01.2016r. oraz umo\nyzlecenia,
o dzieto z terminem platnoSci w styczniu 201 6r.) 85.005,86 zt

-    inne zobowiazania kr6tkoterminowe (potrqcenia na ubezpieczenie

grupowe pracownik6w)  rozrachunki z PKZPl  nakazy komornicze
od \^rynagrodzeh za Xll/201 5 \vyptaconych  do 5.01.201 6;
kaucja tytulem zabezpieczenia nale2ytego
\nykonania robot, kaucja za wynajem)

_    saldoZFSS

1 5.433,04 zt

146,41  zt

2,       rozliczenja rmiedzyokresowe                                                            760.505,60  z4
-    kwota do rozliczenia tytutem otrzymanych w roku 201 2 dotacji celo\vych

z gminy Drawsko Pomorskie,  Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie zadania:
Modernizacja i zakup wyposaZenia pracowni i biur w OK

w Drawsku Pomorskim" 193.563,68 zt

-    kwota do rozliczenia tytutem dotacji celo\vych otrzymanych
w roku 201 3 z gminy Drawsko Pomorskie, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
na sfinansowanie zadania: "Biblioteka w iabedziach naszym
wiejskim centrum kultury"                                                                             1 93.984,92 zt

-    kwota do rozliczenia dotacji Urzedu Marszatkowskiego
w Szczecinie na sfinansowanie nabycia pianina w ramach
zadania: ,,Wy5piewajmy razem muzycznq mozaike"    -                    3,672,91  zt

-    kwota do rozliczenia tytutem otrzymanego w roku 2014 dofinansowania
z NadleSnictwa  Drawsko oraz dotacji celowej z gminy Drawsko
Pomorskie na sfinansowanie zadania: "Modernizacja
Pomieszczeh Swietlicy wiejskiej w Konotopie"                                 201.600,00 zt

-    kwota do rozliczenia,  pozyskanej w roku 2014 z PFRON refundacji
koszt6w utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepelnosprawnej
zarejesrtowanej w Biurze Pracy w Drawsku  Pomorskim-              6.1 53,28 zf

-    kwota do rozliczenia dotacji celowej pozyskanej w roku 2015



I         I,

z gminy Drawsko  Pomorskie na vlrykOnanie  POdjaZdu
w sali   kinowej  kina DRAWA dla w6zk6w inwalidzkich
do poziomu 4 rzedu 6.766,66 zt

-    niezamortyzowana czeS6 wartoSci poczatkowej aktyw6w
trwatych  otrzymanych  nieodptatnie  lub sfinansowanych  z dotacji!
zwj?kszajace do  kohca  roku  201 1  fundusz instytucji  kultury)
przeniesiona na miedzyokresowe rozliczenie przychod6w
(zgodnie z art.  41  ustavlry 0  raChunkOWOSci)  na  mocy przepisu
przejSciowego art.  22   ustavy z dnia 5  sierpnia 2015r.
o zmianie  ustaw regulujacych warunki dostepu  do vlrykOnyWania
niekt6rych zawod6w 154.764,15 zt

DANE e P®ZYeJAeEL] a RAeHuNE€u ZYSE€6w  I   STRAT

fl.      PFTZVChOdV OCE6Iem

a)    przychody netto ze spFTZealaZy i zr6wmame a mimi
wtym:

netto ze s rzedaZ rodukt6w
w tym:

-    sprzedaZ bilet6w na spektakle teatralne]
seanse filmowe,  koncerty

-    czynsz za wynajem pomieszczeh na
dziatalnoS6 punktu przedszkolnego w Zarahsku
(refakturowanie koszt6w)

-    wynajem pomieszczeh i sktadnik6w majqtkovlryCh-
-    wpfaty z biblioteki - zwrot koszt6w upomnienia
-    przychody ze sprzedaZy reklam podczas festyn6w)

imprez plenerowych, reklam w kinie
-    organizacja/wsp6torganizacja imprez, wktad wlasny

uczestnik6w organizowanych imprezl wptaty za zaj?cia
FITNESS,    wptaty za zajecia odptatne

-    pozostate dochody, w tym: sprzedaZ makulatury
sprzeda2 karnet6w na imprezach,  pozostate dochody-

-   wpisowe na zajecia muzyczne
-    organizacja na zlecenie urodzin w kawiarni

a2) dotacie
w tym..
-    dotacja gminy Drawsko Pom.  na dziatalnoS6 bieZaca
-    dotacje i dofinansowania na dziatalnoS6 bieZaca        -

a3\ orzvchodv netto ze sorzeda2v towar6w i materiat6w      -

3.971.116

3.771.555105 zt

515.994,00 zl

4.992,57 zt
5.629,Ol  zt

125,39 zt
1.115,23zt

55.614,35 zf

4.595,45 zt
5.610,00 zt
7.884,55 zt

3.044.81 7 37 zt

3.033.000,00 zt
ll.817,37zt



I.J

b)    pozostafe przychody operacyjne
-    dotacja celowa gminy Drawsko  Pomorskie na zakup sprzetu

komputerowego i oprogramowanja
-    udziat odpisu amorfyzacyjnego od  uzyskanych  i wydatkowanych

w roku  2013 dofinansowah  i dotacji celovy)/ch z:  MKiDN,  gminy
Drawsko Pomorskie) Wojew6dztwo Zachodniopomorskie
w sfinansowaniu  nabycia/wytworzenia Srodk6w tn^/atych
w ramach zadah: "Biblioteka w Labedziach  naszym wiejskim
centrum  kultury "

-    udziat odpisu  amortyzacyjnego od  uzyskanych  i vlrydatkOWanyCh
w roku  2012 dotacji celovlryCh Z MKiDN,  gminy Drawsko
Pomorskie w sfinansowaniu  nabycia/wytworzenia Srodk6w
trwatych w ramach zadah:  "Modernizacja i wyposaZenie
pracowni I' blur OK w Drawsku  Pomorskim,I

197.543,80 zF

21.712,98 zt

13.533,12 zt

128.464,16 zt

-    udziat uzyskanego i wydatkowanego w roku 2012 dofinansowania
z Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego do   zakupu  pianina w ramach
zadania: "WySpiewajmy razem muzyczna mozaike"                                      557,88 zt

-    udziat pozyskanej z PFRON i wydatkowanej w roku 2014
na cz?Sciowq refundacje utworzenia stanowiska
pracy dla osoby niepetnosprawnej zarejesrtowanej

w Biurze Pracy w Drawsku  Pomorskim

-    udzjal odpisu amortyzacyjnego od dotacji celowej z gminy
Drawsko Pomorskie i dofinansowania z Nadle§nictwa
Drawsko Pomorskie pozyskanych i wydatkowanej w 201 4r.
w tqcznej kwocie 210.000 zt na realizacj? zadania:

"Modernizacja  pomieszczeh Swietlicy wiejskiej w Konotopie" -

-    udziat odpisu amortyzacyjnego od dotacji celowej
z gminy Drawsko Pomorskie pozyskanej i wydatkowanej
w roku 2015 w kwocie 7.000 zt na realizacje zadania
"Wykonanie podjazdu dla w6zk6w inwalidzkich  do poziomu
4  rzedu w sali kinowej  kina  DF\AWA»

710,04 zt

8.40O,OO  zt

233,34 zt

-    udziat odpisu amortyzacyjnego od aktyw6w trwatych otrzymanych
nieodptatnie lub sfinansowanych z do kohca roku 201 1,  podlegajqcych
amortyzacji liniowej,  niezamortyzowanych do dnia 31. 12.2014r.

przeniesionych  na miedzyokresowe rozliczenie przychod6w (zgodnie
z art.  41  ustavlry O  raChunkOWO5ci)  na  mocy przepisu  przejSciowego
art.  22   usta\^ry z dnia 5  sierpnia 2015r. o zmianie ustaw   regulujacych
warunki dostepu do \vykon)^^/ania niekt6rych zawod6w

-    dofinansowanie z PUP do koszt6w szkolenia pracownI'ka

-    refundacja przez PUP sktadek ZUS od vlrynagrOdZeh

pracownika zatrudnionego w ramach  prac interweneyjnych
-    inne przychody operacyjne

(przychody wynikajace z zaokrqgleh]  sprzedaZ makulatury]
odszkodowanie za szkode w mieniu, pozostale).

-        20.463,04 zt
44O,00 zt

1.947,94 zt

1.081.30  zt
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b)   przychody finansowe
(odsetki bankowe, darowizna finansowa z NadleSnictwa  Drawsko) -    2.017,52 zt

2.    Kosztv oca6Tem

2.1  koszty dziaEalno6ci operacyjnej w kwocie
w tym:

-    amorfyzacja
w tym:

-            3.951.501

a) amortyzacja zbior6w bibliotec;znych
b) odpis amorfyzacyjnych od Srodk6w trwalych zakupionych/

wytworzonych przed rokiem 2O1 2 z dotacji   celowych
/roINoffIVy ch

c)odpis amoriyzacyjny od Srodk6w trwalych
zakupionych/wfaNOrZOnyCh  PO rOku 2O1 2 z dctacji
celowych lub dofinansowari oraz Srodk6w wlasnych-

d) amortyzacja WNiP
-    zu2ycje materiat6w   w tym \^ryposaZenje
-    zu2ycie energii cieplnej,  elektrycznej, gazu, wody
-    usfugiobce
-    podatki i optaty
-    wynagrodzenia
-    ubezpieczenia spoleczne optacane przez pracodawce    -
-     inne Swiadczenia na rzecz pracownik6w
-   odpisnazFSs
-    pozostate koszty
-    wartoS6 sprzedanych towar6w i materiat6w

(w cenach zakupu  netto)

2.2   koszty) finamsowe (ujemne r6Znice kursowe)

2.3  pozostafye koszfy operacyjne

3.   ERE

3.949.017,91zfl

289.961,81  zl

29.327,91  zI

20.463,04 zl

239.691,16  zf
479,70 zI

201.765,76 zt
189.659,19 zt
871.306,06 zt
89.828,43 zl

1.834.415,05 zt
303.881 ,92 zt

15.241 ,54 zf
52.508,62 zt
50.052,89 zl

50.396,64 zt

59fl,61  zF

fl.892,30z4

19.614

Uzyskany  na  prowadzonej  dziatalnoSci  zysk  bilansovlry W WySOkO§Ci  19.614,55  zt jest
konsekwencja  kontynuacji  wprowadzonych  od  roku  2013  dziafari,  majacych  na  celu
oszczedne  zuZycie  materiat6w do  dziatalnoSci,  optymalizacji  czasu  pracy]  racjonalne
gospodarowania   posiadanymi   przez   instytucj?   zasobami   materiatowo-sprzetowymi
podyktowane   spadkiem   osiaganych   przychod6w,   w  tym   zmniejszeniem   vlrySOkOSci
przyznanej  dotacji  podmiotowej,  jak  r6wnieZ  niepodjeciem  w  roku  2015  do  realizacji
duZego zadania inwestycyjnego.
lstotny  wptyw   na   wygenerowany  wynik  finansovlry   miaty   POnieSiOne   ni2sze   koszty
utrzymania  uZytkowanych    obiekt6w (Swietlic wiejskich  oraz  budynku  Centrum  Kultury
'm   Eugen'usza  Pon'atowsk'ego wraz z k'nem  DRAWA) zw'azane z zakupem  e#



elektrycznej  i  cieplnej,  gazu;  zakupem  materiat6w  i  ustug  dotyczacych  prowadzenia
bieZqcych  remont6w i konserwacji obiekt6w,  przeprowadzenia bieZqcych  i okresowych
przeglad6w,    w    tym    przeglad6w    gwarancyjnych    obiektu    Centrum    Kultury.    oraz
zwiekszenie stanu zapasu towar6w przeznaczonych do odsprzedaZy

Nie  bez znaczenia  na osiagniecie dodatniego wyniku finansowego  byty   wprowadzone
ustawa  z  dnia  5  sierpnia  2015r.  o  zmianie  ustaw  regulujacych  warunki  dostepu  do
wykonywania   niekt6rych  zawod6w  (zwanej:   ustawq  o  deregulacji)     oraz  zwiazanej
ztym    zmiana    Usta\^ry    z25    paZdziernika    1991r.    oorganizowaniu    i  prowadzeniu
dziatalnoSci     kulturalnej    w    roku     2015,    zmiany    zasad     ujmowania    w    ksiegach
rachunkowych    trwatego    mienia    instytucji    kultury,     nakazujace    instytucja    kultury
utworzenie obok funduszu instytucji funduszu rezen^/owego,  majacych odzwierciedla6..
-       funduszu   instytucji   kultury-   warfoS6   mienia   wydzielonego   dla   instytucjj   kultury

w momencie        jej        utworzenia,        podlegajqcego        zwiekszeniu        o warto§6
niepodlegajacych   amortyzacji   aktyw6w   trwatych   sfinansowanych   z dotacji   lub
otrzymanych   nieodptatnie   oraz   zmniejszeniu   o wartoS6   niepokrytej   straty   netto
OeSli  nie bedzie jej  moZna  pokry6 z funduszu  rezerwowego);

-      funduszu   rezerwowy   -   utworzony   zzysku   netto   za poprzedni   rok   obroto\ny,
z przeznaczeniem na pokrycie strat instytucji kultury,

Do   dnia   wejScia   w   Zycje   ustawy   o   deregulacji   wartoS6   majqtku   OSrodka   Kultury
odzwierciedlat  fundusz   instytucji   ku!tury,   kt6ry   po   zmianie   przepisu   (wprowadzonej
ustawq  z  dnia  31   sierpnia  2011r.  o zmianie  usta\ny  o  organizowaniu  i  prowadzeniu
dziaialnoSci   kulturalnej   oraz   niekt6rych   innych   ustaw   (Dz.   U.   nr   207l   poz.   1230)I
odpowiadat wartoSci  mienia  vlrydZielOnegO  dla  inStytuCji  kultury.  Od  1  stycznia  2012r.  -
Srodki  pienieZne  otrzymywane  na  sfinansowanie  na  nabycie  lub \^rytworzenie Srodk6w
trwatych,  w  tym  takZe  w  Srodk6w  trwatych  w  budowie  oraz  prac  rozwojowych,  jeZeli
stosownie   do    innych    ustaw   nie   zwiekszaly   one   kapitat6w   (funduszy)   wlasnych
zaliczane byly do  rozliczeh  miedzyokresovlryCh  PrZyChOd6w.  Kwoty te zgodnie z art.  41
usta\vy   o rachunkowoSci   stopniowo   zwi?kszaly   pozostate    przychody   operacyjnel
r6wnolegle   do   odpis6w   amortyzacyjnych    lub   umorzeniowych   dokonywanych   od
Srodk6w   trvatych    sfinansowanych    z    pozyskanych    Srodk6w    lub    koszt6w    prac
rozwojowych sfinansowanych z innych Zr6det.
Wprowadzony    ustawq    o    deregulacji    przepis    przejSciowy,    art.    22,    nakazujacy
przeniesienie  na  mi?dzyokresowe  rozliczenia  przychod6w  niezamortyzowanej  czeSci
wartoSci poczqtkowej  aktyw6w trwatych  otrzymanych  nieodptatnie IUD sfinansowanych
zdotacji,   kt6re  do  kohca  2011r.  zwiekszaly  fundusz  jnstytucji   kulturyl   wg  ich  stanu
ksiegowego   na  dzieh   31.12.2014r.,   ujednolicit  zasady  rozljczania  Srodk6w  trwatych
nieodptatnie otrzymanych iub  nabytych z dotacji  przed  rokiem 2012.
Przedmiotowe dane ksiegowe przedstawiajq sis nastepujaco:
1 )    fundusz instytucji  kultury przed  rozliczeniem  straty finansowej za rok 2014

(stan  k-ta  800  na  dzieh  01.01.2015r.)                                                                 175.227,19 zt
2)    warfoS6 niezamortyzowanych 5rodk6w trvatych nabytych z dotacji przed

dniem  1.01.2012r, w warto§ci netto na dziefi  31.12.2014r. -              286.871 ,29 zt
3)    vyysokoS6 funduszu  instytucji kultury podlegajaca  przeksiegowaniu

na miedzyokresowe rozliczenie przychod6w
4)  wysokoS6 odpis6w amortyzacyjnych za rok 201 5 dla wskazanych

Srodk6w trwalych)  podlegajqcych mi?dzyokresowemu
rozliczeniu   na mocy art. 22 ustawy o deregulacjj)

175.227,19  zf

20.463,04 z1.
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Ujednolicenie   zasad    rozliczania    Srodk6w   trwalych    nieodptatnie    otrzymanych    lub
zakupionych    z    dotacji    powoduje,    iZ    zaliczone    do    rozliczeh    miedzyokresowych
przychod6w   kwoty   beds   stopniowo   zwiekszaty   pozostate   przychody   operacyjne)
r6wnolegle   do   odpis6w   amortyzacyjnych   lub   umorzeniovlryCh   Od   Srodk6w   trwalych
sfinansowanych  z  tych  Zr6det  ( art.  41   ustawy  o rachunkowoSci),     koszt  amoriyzacji
bedzie   r6wnowaZony   przychodami,   powodujac   tym   samym   neutralny   wptyw   na
osiagany    przez    jednostke    \^rynik    finansowy.    Wprowadzone    zmiany    przepis6w
uniemoZliwily   rozliczenie      zatwierdzonego   Uchwatq   Nr  Xl/75/2015   Rady   Miejskiej
w Drawsku  Pomorskim  z  dnia  25 czerwca  2015r.  -  ujemnego  wyniku  finansowego  za
rok    2014.    uj?tego    na    funduszu    instytucji    kultury,    powodujac    brak    moZliwoSci
rozliczenia    przyj?tej    straty    finansowej    i    tym    samym    koniecznoS6    pokrycia    jej
z przyszlych zysk6w  zgromadzonych na funduszu rezerwowym.

Podczas  prac  weryfikujqcych  zapisy  a  ksiegach   uJ'aWniOne  ZOStaly  btedy  POPetniOne
wlatach   ubieglych]   powstate   przy   naliczaniu   i   rozliczaniu   amortyzacji   od   Srodk6w
trvalych dotyczace, w szczeg6lnoSci:
-       niewprowadzenia do  systemu  GT Rewizor ( w trakcie zmiany systemu finansowo-

ksiegowego    w    roku     2011)     umorzenia    trzech     zestaw6w    komputerowych,
zakupionych       14.08.2010       roku.       Zestawy       komputerowe       o       numerach
inwentarzowych:  44  (OT  9/2O10),  45  (OT  10/2O10),  i  46  (OT  ll/2010)  przyjeto  do
ewidencJ'i Srodk6w trwalych w systemie  FK (ZETO)  i zamortyzowano jednorazowo
ze  wzgledu  na  to)  Ze  wartoS6  pojedynczego  zestawu  wynosi  2 650)00  zt.    Jako
umorzone Srodki trwate maja warto56 bilansowq zerowa;

-       naliczenia   amortyzacji   od   nieodptatnie   otrzymanych   Srodk6w  trm/alych   i   WNiP.
W 2012   roku   OSrodkowi   Kultury   Centrum    Edukacji    Nauczycieli   w   Koszalinie
przekazato,   po  rozwiazanej   bibliotece  pedagogicznej)   sprzet  komputero\vy  oraz
WNjP.   Pierwotnie   sprzet   zostat   przyjety   do   amorfyzacji   w   oparciu   o   protok6t
zdawczo-odbiorczy.    Po    dostarczeniu    przez    jednostke    przekazujqcq    mienie
protokotu      przekazania      (dowodu      PT)     wystqpita      koniecznoS6     modyfikacji
wystawionych    juZ    dowod6w    OT.    Z    dnjem    31.12.2012    roku    wystornowano
dotychczasowe     umorzenie     oraz    dokonano    petnego     naliczenia     umorzenia]
poniewaZ   wedtug   protokotu   przekazania   warto56   bilansowa   Srodk6w   tn^/atych
iWNiP    \vynosita    "0"    (zero).     Dziatajacy    w    systemie    finansowo-ksiegowym
Rewizor-  GT  system  automatycznego  naliczania  amortyzacji  dokonat w  styczniu
2013   roku  jednorazowego   naliczenia   pozostatej   czeSci   amortyzacji,   powodujac
tym   samym   zawy2enie   koszt6w   za   rok   2013   o   niestusznie   naliczony   odpis
amortyzacyjny.

Kwota    ujawnionych     bted6w    dotyczy    lat,    za     kt6re    zostafy    juZ    zatwierdzone
sprawozdania finansowe  i w ocenie OSrodka  Kultury jest na tyle  istotnaI  Ze  nie moZna
uzna6 sprawozdania finansowego za  rok  bieZacy za  rzetelnie  i jasno  przedstawiajace
sytuacje   majatkowql   finansowq   ujawnione   kwoty   korekty   zwiqzane   z   usunieciem
pope!nionych   bted6w  zostaty   ujete   na   koncie  "0-70  -   Umorzenie  Srodk6w  trwatych
amorfyzowanych  sukces)^^/nie"  w  korespondencji  z  kontem  "821-Btad  dotyczqcy  lat
ubieglych  "  i  wykazane  zostaly  w  sprawozdaniu  finansovlrym  jakO  "ZySk  (Strata)  Z  lat
ubiegtych".   Po\^ryZsze  wynika  z art.  54  ust.  3 usta\vy  a  rachunkowoSci  i  zapobiega
zniekszta4ceniu wyniku  finansowego  bieZacego  roku.
Zaewidencjonowane  na  kocie  "821-Btqd  dotyczqcy  let  ubiegfych"  operacje  \nykazuja
per saldo  "zysk" w \^rysokoSci  9.988,51  zt.  Biorac  pod  uwage,  to  iZ  bledy  dotyczyty  lat,
w kt6rych   osiagany   przez  jednostke   \^rynik   finansowy   byf   odnoszony   na   fundusz
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instytucji   kultury'    proponuje   sic    powstaty   MZySk   Z   lat   ubieglyCh"   PrZeZnaCZy6   na
czeSciowe pokrycie straty za rok 201 4,  ujetej na funduszu  instytucjj.

Ponoszone  przez  instytucj?  koszty  zatrudnienia  za  rok 2015  utrzymuja  sis  na  statym
poziomje w stosunku  do  let ubiegfych.  Stan zatrudnienia  na dzjefi  31.12.2015r. \^ryni6st
49  os6b,  natomiast Srednjoroczne  zatrudnienie - 45,25  osoby w przeliczeniu  na  petne
etaty.

Zyski   i  straty  nadzwyczajne  w  roku  obrotowym   i   poprzedzajacym  w  jednostce   nie
wystapity.

Wygenerowany za  rok 2015  zysk finanso\vy w \vysokoSci  19.614,55  zt  proponuje  sis
przenieS6   na   fundusz   rezervowy   celem   pokrycia   nierozliczonej,    przyjetej   straty
finansowej za  rok 2014 w wysokoSci  17.631,68 zf.

Data sporzadzenia  :   31.03.2016  r.

S po rzadzit:
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