
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

łel. 094-3633485; fax. 094-3633113
ZARZĄDZENIE NR 97/2011

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku
Pomorskim za 20010 rok.

Na podstawie art. 53 ust l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, póz. 1223, Nr 157, póz. 1241, Nr 165, póz. 1316; z 2010 r. Nr 47, póz. 278;
z 2011 r. Nr 102, póz. 585), Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury
tj. Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za 2010 r. obejmujące: bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową stanowiące
załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010
jednostka obliczeniowa: zł
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AKTYWA

Akt\Tva trwale
Wartości niematerialne i
prawne
Koszty zakończonych prac
rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwale

Środki trwale
grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale i obiekty'
inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i
maszyny
środki transportu

inne środki trwałe

Środki trwale w budowie

Zaliczki na środki trwale w
budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa
finansowe
w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa

finansowe
w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa

finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
miedzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
między okresowe

Stan na
31.12.2009 31.12.2010

581 743,74

581 743,74
581 743,74

326 785,49

1 540,00

131 650,18

L 121 768,07

550 094.64
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PASYWA

Kapituł (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) podstawowy

Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)

Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
Zysk (strata) z łat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto w ciąga
roku obrotowego
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania
krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostawi usług, o
okresie wymaealności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

inne

Wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

Stan na
31.12.2009 |31.12.2010

462 502,07

458 395,14

-43 602,78

47 709,71

140756,19

126965,29

126 777.89

414411.82

434 792.36

47 709,71

-68 090,25

164517,15

144 886,24

145 902,89
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Akt)iva obrotowe

Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty aotowe

Towary

Zaliczki na dostaw
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek
po\viązanvch
z tytułu dostaw i ustug, o
okresie spłaty:
- do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

inne
Należności od pozostałych
jednostek
z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa
finansowe
wjednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa

finansowe
w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa

finansowe
środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na

rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
miedzyokresowe

AKTYWA razem
(suma póz. A i B)

21 514,52
4543,12

4 543,12

2 188,15

2188,15

212,15

212,15

1 976,00

14 783,25

14 783,25

14 783,25

14 783,25

603 258,26

28 834,33
6 083,74
2411,90

3671,84

6321,73

0,00

0,00

0,00

6321,73

600,00

600,00

\s'
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16428,86

16428,86

16428,86

16428,86
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- do 12 miesieev
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zaliczki otrzymane na dosia'-w
zobowiązania wekslowe
z tvtuiu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
z Mułu wynaerodzeń
inne

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowc

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia
międzyokresowe
- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA razem
(suma póz. A i B)

31 630,54
31 630,54

37591,76

51 686,97
5 868,62

187,40

13 790,90

13 790,90

13 790,90

603 258,26

34 428,71
34 428,71

47 606,41
58317,33

5 550,44

-1 016,65

19630,91

19630,91

19 630,91

578 928,97

Sporządzono dnia °3-03-2011

(imię, nazwisko! podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie ait 52 ust 2 ustawy o rachunkowości) kieruje organ u-

- na podstawie art. 5

•ownika jednostki, a jeżeli jednostką
wszystkich członków tego organu
,taw\ o rachunkowości)

Wydawnictwo Podatkowe GOFFN sp z o o, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa S



RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT
(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2010-31.12.2010

(wariant porównawczy)
jednostka obliczeniowa:
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Wyszczególnienie

Przychody netto ze spi7edażv i zrównane z nimi, w tvm:
- od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużvcie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A — B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
Przvchodv finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tvm:

- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Kosz hj finansowe
Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności sospodarczej (F+ G - H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. -J. II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (struta) brutto (I +/- J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zw iekszenia straty)

N j Zysk (strata) netto (K- L -M)

Dane z a rok
2009 | 2010

58182.55

58 572,43

-866,40

476,52

2 088 309,30
66 058,81

189190,56

626 764,40

47 573,39

942 772,42
167 704.23
47 768,97

476,52

-2030 125,75

2 077 880,90

2 031 725,00
46155,90

47754,15

2.04

2,04

46,48

46,48

47 709,71

47 709,71

47 709,71

67 650,58

66 779,30

871,28

2 257 339,86

91 734,48
235 400,75

662 787,23

53418,17

995 670,50
168 605.95
48851,50

871,28

-2 189 689,28

2122201,76

2109104,89
13096,87

600,00

600,00

-68 087,52

2,20

2,20
4,93

4,93

0,00

-68 090,25

-68 090,25

-68 090,25

Sporządzono dnia . 03.03.2011

(imię. nazwisko i podpis oSbby, które) powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

Druk. Wydawnictwo Podatkowe GOFI>-! sp z o.o., (56-400 Gorców Wlfcp., ui. Owocowa S.

(imię, nazwisko i podpisVoerownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosoBowy, Wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52 Jst 2 ustawy o rachunkowości)
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INFORMACJA DODATKOWA
Do sprawozdania finansowego za 2010 r.

W Ośrodku Kultury nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych,
które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

DANE O AKTYWACH l PASYWACH BILANSU NIEZBĘDNE DO
ZROZUMIENIA POZYCJI BILANSOWYCH

1. Aktywa
a) rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 550 094,64 zł w składzie:
- Budynki(grupa 1) - wartość netto 317 161,73 zł
- urządzenia techniczne i maszyny(grupa 4) - wartość 11 693,35 zł
- inne środki trwałe (grupa 8) - wartość netto 118 845,02 zł
- środki transportu(grupa 7) - wartość netto 102 394,54 zł
b) aktywa obrotowe w kwocie 21 514,52 zł w składzie:

zapasy towarów - wartość netto 4 543,12
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 600,00 zł
- inne należności w kwocie 5 721,73 zł
- środki pieniężne w kwocie 16 428,86 zł (środki zgromadzone na rachunkach

bankowych i w kasie)

2. Pasywa
a) kapitał własny wynosi - 414 411,82 zł
- wynik finansowy netto roku obrotowego zamknął się stratą w kwocie -

68 090,25 zł
- kapitał podstawowy wynosi - 434 792,36 zł

b) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - to kwota 164 517,15 zł w tym:
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 34 428,71 zł (dostawy z

miesiąca grudnia tj. energia cieplna, woda i ścieki, nieczystości stałe, energia
elektryczna, usługi remontowe, usługi telefoniczne, inne)

- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie
47 606,41 zł (za miesiąc grudzień podatek od osób fizycznych oraz składka
ZUS za miesiąc grudzień - termin zapłaty 15.01.2011r, 20.01.2011r.)

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 58 317,33 zł (wynagrodzenia
pracowników płatne do dnia 5.01.2011r. oraz umowy zlecenia i o dzieło z
terminem płatności w styczniu 2011 r.),

- inne zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5550,144zł (zobowiązania
dotyczące ubezpieczenia grupowego pracowników, rozrachunki z PKZP oraz
inne potrącenia z list płac )

- fundusz specjalny - fundusz ZFŚS w kwocie -4016,65 zł. Wartość ujemna
funduszu wynika z faktu wypłacenia świadczeń socjalnych do pełnej
wysokości naliczonego na 2010 rok funduszu, natomiast korekta ZFSS na
koniec roku wynikająca ze zmian w zatrudnieniu obniżyła tą wysokość. W
związku z tym w roku 2011 nastąpi zwrot środków z rachunku zfśs, na
rachunek podstawowy Ośrodka.



c) Rozliczenia międzyokresowe -19 630,91 zł.
Kwota do rozliczenia w styczniu 2011 roku, wynikająca z potrąceń z list płac

zaliczonych do kosztów grudnia 2010 roku wynagrodzeń, a wypłaconych w styczniu
20/511 roku.

DANE O POZYCJACH Z RACHUNKU ZYSKÓW l STRAT

1. Przychody ogółem 2 189 854,54

a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w kwocie 66 779,30 zł w tym:
- przychody ze sprzedaży usług - 57 594,59 zł
- przychody ze sprzedaży biletów - 8 313,43 zł
- przychody ze sprzedaży płyt - 871,28 zł
b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2 122 201,76 zł, w tym:
- dotacje w kwocie 2 109 104,89 zł

dotacja Gminy Drawsko Pomorskie -2 071 500,00 zł
dotacja Starostwo Powiatowe - 31 000,00 zł
dotacja Ministerstwo Kultury - 4 180,00 zł
dotacja Fundacji Orange - 2 424,89

- inne przychody operacyjne w kwocie 13 096,87 zł
darowizny - 575,00 zł
refundacja płac grupy interwencyjnej - 9 480,07 zł
pozostałe- 1 415,11
darowizny- książki - 1 626,69

c) przychody finansowe w kwocie 2,20 zł w tym:
- odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2,20 zł

2. Koszty ogółem 2 257 944,79

a) koszty działalności operacyjnej w kwocie 2 257 339,86 zł w tym:
- amortyzacja w kwocie 91 734,48 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 235 401,75 zł
- usługi obce w kwocie 662 787,23 zł
- podatki i opłaty w kwocie 53 418,17 zł
- wynagrodzenia w kwocie 995 670,50 zł
- ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 605,95 zł
- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 48 850,50zł

wartość sprzedanych towarów w kwocie 871,28 zł
b) koszty finansowe w kwocie 4,93 zł w tym:

odsetki od zobowiązań w kwocie 4,93 zł
c) pozostałe koszty operacyjne 600,00 zł

3. Strata z działalności gospodarczej w kwocie 68 090,25 zł
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3.
a)
b)
c)
II.

III.

Adresat:
Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Sikorskiego 41
Drawsko Pomorskie

Stan na koniec
roku
poprzedniego(
2009)

Stan na koniec
roku bieżącego
(2010)

Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 458 395,14 414 792,36
Zwiększenie funduszu ( z tytułu)
Zysk bilansowy za rok ubiegły
Zrealizowane wydatki budżetowe
Dotacje i środki na inwestycje
Aktualizacja środków trwałych
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
Inne zwiększenia (książki z darowizn)

Zmniejszenie funduszu jednostki
Strata za rok ubiegły
Zrealizowane dochody budżetowe
Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły
Dotacje i środki na inwestycje
Pokrycie amortyzacji
Aktualizacja środków trwałych
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych
środków trwałych i inwestycji
Inne zmniejszenia

Wynik netto
Zysk netto
Strata netto
Odpisy z zysku
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku
(pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych

0,00
0,00

43 602,78
43 602,78

47 709,71
47 709,71

414 792,36

462 502,07

20 000,00

20 000,00

0,00

68 090,25

68 090,25

434 792,36

366702,11

lęgowy
07-03-2010
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