
B     us     Fa    an    i    a    i    RZ
DravvSka PomC)rSkiegO

uLGen.VVI-SikorSkiegO 41
78-500 Draws,kO PomOrSkie

teL     94-3$3,:Ji.,.1.rt,5.  f=5},-     q4-3633113

ZARZADZENIE NR 1 10/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 28 czerwca2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego OSrodka Kultury
w Drawsku Pomorskim za 2016 rok.

Na podstawie art.53 ust.  1 ustarvy z dnia  29   wrzeSnia 1994 r. o   rachunkowoSci   (Dz.U.
z2016r.poz.1047 ipoz.2255,  z2017r.poz. 61,poz. 245,poz. 791 ipoz.  1089) iart. 29ust.5
ustarvy z dnia 25 paZdziemika 1 99 1 I. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zarzadza sis? co nastepuje:

§1.   Zatwierdza sis roczne sprawozdanie finansowe OSrodka Kultury w Drawsku Pomorskim
za rok 201 6, 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 2016 rok zwieksza fundusz  tej
instytucji.

§3.   Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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-      .is

do zarzaizenia Nr 110/2017 BurmiTtrzzaa sDaradwnsiae :oi:orshiego z dnia 28 czervca 2017 I.
w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego   sprawozdania   finansowego   OSrodka   Kultury
w Drawsku Pomorskim za 2016 rok.

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

Stosownie do zapis6w art. 29 ust. 5 ustarvy z dnia 25 paZdziemika 1991 r. o organizowaniu
i  prowadzeniu  dzialalnoSci  kulturalnej'  roczne  sprawozdanie  flnanSOWe  inSt)rfuCji  kultury
zatwierdza organizator.  W przypadku samorzadowej  instyrfulcji kultury roczne sprawozdanie
finansowe zatwierdza organ lvykonawczy j ednostki samorzadu terytorialnego (Burmistrz).

Sporzqdzi1 :
J.Jedrzej ew ska-Garbacz
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IIlI Warto§ci niematerialne i prawne (art.3 ust. 1  pkt14,art.33)
0,00 4 715,00

I Fundusz podstawowy
-17 631,68

I  1.

Koszty zakohczonych prac rozwojowrych

IV Fundusz zapasowy

3. Inne warfoSci niematerialne i pra\^me 0,00 4 715,00 V Fundusz z aktualizacji vyyceny

4.
Zaliczki na wartoSci niematerialne i prawne Vl Pozostate fundusze  rezem/owe

ll 971,38
ll Rzeczowe a ktlnA/a tm/ale 1  023 926,13 1 435 836,82 V Zysk (strata) z lat ubieglych 9 988,51
1. Srodki trwale (art.. 3 ust.  1  pkt 15) 1  017 776,13 1 435 836,82 Vl Zysk (strata) netto 19 614,55 184 902,14
a) grunty w tym prawo wieczystego u2)rfkowania gruntu B-;.:.:I I ZobQvy[-iz_qhi?._ (aria_,: _?-rid:-z9-givvyiaZaPis,-(a.* riSt-1.Pkt 20).- i _pe2erw¥-,;_.,I,.,. I          1=.` o75 89&94 .,,..;. i 34Z- Z8¢:_76
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b) budynki i budowle
718 439,07 907 909,48

I Reze"ry na zobowiazania 0,00 0,00

urzadzenia techniczne i masayny
37 169,06 228 533,80

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

Srodki transportu
0,00

2. Rezerwa na Swiadczenia emer)rfalne i podobne 0,00 0,00

e) inne 6rodki trwale 262 168,00 299 393,54 * dtugoterminowa
* kr6t koterm i nowa

2. Srodki trwale w budowie (art.. 3 ust.  1  pkt 16) 6 150,00 3. Pozostale rezerwy 0,00 0,00
3. zaliczki na §rodki trwale w budowie * dtugoterminowe

V. Dtugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe * krdt koterm i nowe

1. Akty^/a z tytulu odroczonego podatku dochodowegO(a'rt..37) ][ Zobowiazania dlugoterminowe 0,00 0,00

2. inne rozliczenia miedzyokresowe 3. wobec pozostafych iednostek 0,00 0,00
a) kredyty i poZyczki

a_£3-.,.i-

-Aktwirf-a.-dbfofowe- (art;.- _3: ust'j-- 1  bRE.,: 18).i..-J:..-:i:- , ,i,; -.... 63, 93'6,+9*.,I-i-i.:. :. 9&r.606,46`a) inne zobowiazania finansowe
I Zapasy 24 831,29 28 401,50 e) inne
1. M ate ri aly

776,60 7 641,61
Ill Zobowiazania kr6tkoterminowe (art. 3 ust. 1Dkt22) 315 385,34 359 384,58

2. P6lprodukty i produkty w toku 3. Wobec pozostafych iednostek 315 238,93 359 538,95
3. Produkty gotowe a) Kredyty i poZyczki

+ c) inne zobowiazania finansowe
4. Iowa ry 24 054,69 20 759,89 d) zobowiazania z tytufu dostaw: 106 045,89 24 721,10
5. Zaliczki na  dostavy * do 12 miesieey 106 045,89 24 721,10
lI NaleZnoSci kr6tkoterminowe (art.. 3 ust. 1  pkt18c)

24 652,52 36 090,34

I
powyZej 1 2 miesi?ey

3 Nale2noSci od pozostafych jednostek 24 652,52 36 090,34 e)    I zaliczki otrzymane na dosta\^ry
Z tytulu dostaw i uslug o okresie splaty do 12miesiecy

2 275,46 8 249,19
f) zobowiazania wekslowe

Z tytulu podatk6w, dotacji, Gel, ubezpieczeh
21  124,68 20 615,00

g) z tytutu podatkch^/, eel, ubezpieczefi i innych
108 754,14 157 451,45spofecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczeh §wiadczeh

a) inne 1  252,38 7 226,15 h) z tytutu wynagrodzeh 85 005,86 153 911,42

d) Dochodzone na drodze sadowej i) inne 15 433,04 23 454,98
Ill lnwestycje kr6tkoterminowe (art.. 3 ust. 1  pkt 17 i18b)

10 459,00 21 473,38
4. fundusze specjalne

146,41 -154,37

1. Kr6tkoterm inowe aktw^/a fina nsowe 10 459,00 21  473,38 IV Rozliczenia miedzyokresowe 760 505,60 982 900,18
b) w pozostalych jednostkach

0,00 0,00
2. lnne rozliczenia miedzyokresowe (art.. 39 ust. 2,art..41) 760 505.60 982 900,18

I nne kr6tkoterminowe akt)n^/a finaneowe
i dtugoterm inowe 760 505,60 982 900,18

c) Srodki pienieZne i inne aktw^/a pienieZne 10 459,00 21 473,38 * kr6tkote rm i nowe
* Srodki pienie2ne w kasie i na rachunkach

10 459,00 21 473,38
* nne §rodki pienieZne
* nne aktywa pienieZne
2. nne inwestycie kr6tkoterminowe
IV Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe 3 993,38 12 641,24

suina aktyw6ul- a   1 087862,32 1 539 158,28
Sdma paSyw6vy. :     1 087-862,32 -I 539 158,28

UWAGA: w powyZszym wzorze usunieto pozycje niemajaCe ZaStOSOWania W insquucjach kultury, zachowujac jednak oznaczenia pozyCji ZaStOSOWane We \hcoraCh ZalaCZPnyCh
do ustawy a rachunkowosci (np. w powyzszym wzorze nie ma pozycji AktyA,6w B_Il-1. ,,NaleZrlo!ci od jednostek powiazanych", wiec pienA/SZa POZyCja jest POZyCja B-lI.3)_

Sporzadzit:

Drawsko Pomorskie, 16.05.201 7r.
¥gS±€B *RE
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Rachunek zysk6w i strut wariant por6wnawczy
KORE KTA

Pozycja
2O15 2016.(pokorekcie)  -

A Przychody netto ze sprzedaZy i zr6wnane z nimi, w tym: 3 771 555,05 3 670 538,03

I Przychody netto ze sprzedaZy produkt6w 601 560,55 646 690,85

ll
Zmiana stanu produkt6w (zwiekszenie wartoS€ dodatnia, zmniejszenie wartoS6uiemna\

Ill Przychody netto ze sprzedaZy towar6w i materiat6w 125 177,13 111 847,18

IV Dotacje na dziatalnoS€ bieZaca od organizatora 3 033 000,00 2 871 000,00

V. Pozostate dotacje i dofinansowania na dziatalnoS€ bieZaca ll 817,37 41 000,00

B Koszty dziatalno5ci operacyjnej 3 949 017,91 3 654 631,53

I Amortyzacja 289 961,81 220 876,13

ll Zu2ycie materiat6w i energii 391 424,95 333 960,57

Ill Ustugi obce 871 306,06 699 306,40

IV Podatki i optaty 89 828,43 98 144,90

V Wynagrodzenia 1 834 415,05 1 830 765,82

Vl Ubezpieczenia spoteczne i inns Swiadczenia w tym.. 371 632,08 384 247,38

emeryta]ne 159 616,15

Vll Pozostate koszty rodzajowe 50 052,89 43 479,38

VIIl WartoS€ sprzedanych towar6w i materiat6w 50 396,64 43 850,95

C Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) -177 462,86 15 906,50

D Pozostale przychody operacyjne 197 543,80 173 463,02

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w tn^/afych

Il Dotacje 21 712,98

Ill lnne przychody operacyjne 175 830,82 173 463,02

E Pozostale koszty operacyjne 1 892,30 5 484,99

I Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

II Aktualizacja wartoSci alctyw6w tn^/atych

lll lnne koszty operacyjne 1 892,30 5 484,99

F Zysk (strata) z dziatalnoSc'l operacyjnej (C+D-E) 18 188,64 183 884,53

G Przychody finansowe 2 017,52 1 017,61

I Odsetk.I 17,52 17,61

ll Dywidendy i udziafy w zyskach od jednostek pozostatych

Ill Zysk ze zbycia aktyw6w tn^/atych

lV lnne 2 000,00 1 000,00

H Koszty finansowe 591,61 0,00
I Odsetki

Il lnne 591,61

I Zysl( (strata ) z dzialalnoSci gospodarczej (F+G-H) 19 614,55 184 902,14
I Wyn'lk zdarzefi nadz\^ryczajnych (I.I.-I.Il.) 0,00 0, 00
I Zyski nadzwyczajne

lI Straty nadzwyczaj ne

K Zysk / strata brutto (I+I) 19 614,55 184 902,14
I Podatek dochodowy

M Reze"/a na podatek odroczony

N Zysk (strata)netto (K-I-M) 19 614,55 184 902,14

Sporzadzono:  Drawsko Pomorskie, 2017.05.16
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INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2016r.

KOREKTA

W   O§rodku    Kultury   zaistnialy   znaczace    zdarzenia    dotyczace    rozliczenia    operacji
gospodarczych   z  lat   ubieglych]   kt6re   naleZato   uja6  w  sprawozdaniu   finanso\nym   za
bieZacy okres sprawozdawczy.

DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU NIEZBEDNE DO
ZROZUMIENIA POZYCJI BILANSO\^nrCH

1.    AKTYWA
a)   rzeczowe aktvwa trwaie

w sktadzie:

-  war[oSci niematerialne i prawne

-    budynki(gr.  1)

-               1.539.158,28 zT
-              1.440.551 ,82 zl

-

warto§6 netto
-    urzadzenia techniczne i maszyny (gr. 4)     wartos6netto    -
-    §rodki transportu (gr. 7)
-    inne Srodki trwaTe (gr. 8)

- Srodki trwate w budowie

b)   aktwa obrotowe
w skladzie:
-   zapasy towar6w i materiat6w
-    naleZnoSci z tytutu dostaw i uslug

warfoS6 netto     -
warfo§6 netto     -

LI

wartoS6netto     -
-

-   z tytutu podatk6w, dotacji, ce4, ubezpieczeh
spotecznych i zdrowotnych oraz innych §wiadczeh           -

-    inne naleZno§ci                                                                                      -
-    §rodki pienieZne zgromadzone na rachunkach

bankovlryCh i W kaSie                                                                            -
-    kr6tkoterminowe rozliczenia  mi?dzyokresowe                   -

2..  PAS"A
a) fundusz wlasnv

-   wynik finansowy netto roku obrotowego
-   kapitat podstawowy
-   fundusz rezerwowy

b)   zobowiazania i rezerm/y na zobowiazania

1.   zobowiazania kr6tkoterm'lnowe

I
I

-
-
-

-   ztytutu dostaw i ustug  do 12 miesiecy

(m_in, dosta\^ry z miesiaca grudnia,   tj.: energia cieplna,

4.715,00 zt

907.909,48 zt
228.533,80 zt

0,00 zt
299.393.54 zt

0,00 zt

98.606,46 zl

28.401 ,50 zt
8.249,19 zt

20.615,00 zt
7.226,15 zt

21.473,38 zt
12.641.24 zt

1.539.158,28 zl
196.873,52 zl

184.902,14 zt
0,00 zt

ll.971,38 zt

1.342.284,76 zl

359.384]58 zl

1



woda i §cieki] gaz] ustugi remontowe]  ustugi telefoniczne]
optaty dystrybucyjne za projekcje filmowe]

zakup towar6w do odsprzedaZy] itp_)                                 -

-   zobowiazania z tytutu podatk6wi. ubezpieczeh spotecznych

(podatek od os6b fizycznych, sktadka ZUS od wyptat
dokonanych w miesiacu grudniu 2016r. (termin zaptaty:
15.01.2017; 20.01.2017r.) oraz wyptat za miesiac grudzieh
dokonanych do 5.01.2017 (termin zaptaty:  15.02.2017r.I
20.02.2017)                                                                                       -

-   zobowiazania z tytutu \^rynagrodzeh (wynagrodzenia

pracownik6w ptatne do dnia 5.01 _2017r. oraz um6w zleceh,
o dzieto z terminem ptatnoSci do 10 stycznia 2017r.)  -

-   inne zobowiazania kr6tkoterminowe (potracenia z wynagrodzeh
na ubezpieczenie grupowe pracownik6w] rozrachunki z PKZP]
za miesiac grudzieh 2016 \^ryptaconych do 5.01.2017r.
kaucja tytufem zabezpieczenia naleZytego wykonania robot,
warfo§6 opakowah zwrotnych)                                            -

-   saldo.zFSs                                                                             -

2.      rozliczenia miedzyokresowe.I

24.721,10 zt

157.451,45 zt

153.911,42 zt

23.454,98 zl
-154,37 zl

982.900,18  zl
-   pozostata do rozliczenia kwota dotacji celo\^rych, otrzymanych

w roku 2012 z gminy Drawsko Pomorskie, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie zadania:
Modernizacja i zakup wyposaZenia pracowni i biur w OK

w Drawsku Pomorskim"                                                          - 92.572,40 zl

-    pozostata do rozliczenia kwota dotacji celo\^rych, otrzymanych
w roku 2013 z gminy Drawsko Pomorskie, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
na sfinansowanie zadania: "Biblioteka w Labedziach naszym
wiejskim centrum kultury''                                                         -                    1 80.451 ,80 zt

-   pozostata do rozliczenia kwota dotacji z Urzedu Marszalkowskiego
w Szczecinie na sfinansowanie nabycia pianina w ramach
zadania: "Wy§piewajmy razem muzyczna mozaike"    -                        3.1 15,03 zt

-   pozostata do rozliczenia kwota otrzymanego w roku 2014
Dofinansowania z NadleSnictwa Drawsko oraz dotacji
celowej z gminy Drawsko Pomorskie na sfinansowanie zadania:
"Modernizacja pom]'eszczeh Swietlicy wiejskiej w Konotopie" -     193.200,00 zt

-   pozostata do rozliczenia kwota refundacji koszt6w utworzenia
stanowI'Ska PraCy dla OSOby niePetnOSPraWnej POZySkanej
wroku 2014z PFRON                                                            -

-   pozostata do rozliczenia kwota dotacji celowej pozyskanej
w roku 2015 z gminy Drawsko Pomorskie na wykonanie
podjazdu w sali kinowej kina DRAWA dla w6zk6w
inwalidzkich do poziomu 4 rzedu

5.443,24 zl

5.366,62 zl

2
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-    niezamortyzowana czeS6 warfo5ci poczqtkowej aktyw6w
trvatych otrzymanych nieodplatnie lub sfinansowanych z dotacji,
zwi?kszajace do kohca roku 201 1  fundusz instytucji kultury]
przeniesiona na miedzyokresowe rozliczenie przychod6w
(zgodnie z art. 41  ustawy o rachunkowoSci) na mocy przepisu
przejSciowego art. 22   usta\^ry z dnia 5 sierpnia 2015r.
o zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do wykonywania
niekt6rych zawod6w)                                                              - 135.520,47 zt

-  pozostata do rozliczenia kwota dotacji celowej otrzymanej i \^rydatkowane

i w roku 2016 z lnstytutu KsiaZki w Krakowie na dofinansowanie
zadania: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeh drawskiej
biblioteki wraz z.zakupem nowego wyposaZenia)I          - 367.230,62 zl

DANE O POZYCJACH Z RACHUNKU ZYSK6w  I  STRAT

1.   Przychody oq6lem I

a)   przychody netto ze sprzedaZy i zr6wnane z nimi             .
wtym:

a1 ) przychody netto ze sprzedaZv produkt6w
w tym:
-   sprzedaZ bilet6w na spektakle teatralne]

seanse filmowe, koncerty
-    CZynSZ Za \^rynaJem POmleSZCZen  na

dziatalnoS6 punktu przedszkolnego w Zarahsku
(refakturowanie koszt6w)                                                   -

-   wynajem pomieszczeh i sktadnik6w majatko\^rych     -
-   wptaty z biblioteki - zwrot koszt6w upomnienia          -
-   sprzedaZ ustug, organizacja imprez,                               -
-   wpisowe na zajecia muzyczne)

wptaty za zaj?cia plastyczne                                            -
-   pozostate dochody, w tym: sprzedaZ makulatury, sprzedaZ

karnet6w na imprezach] pozostate dochody                -

a2) dotacie                                                                                     -
wtym:
-   dotacja gminy Drawsko Pom. na dzialalnoS6 bieZaca
-   pozostate dotacje i dofinansowania do dziatalnoSci   -

a3) przvchodv netto ze sprzedaZv towar6w i materiat6w       -

b)   pozostale przychody operacyjne

3 845 018.66 zl

3 670 538,03 zl

646.690,85 zt

568.704,39 zt

5.087,80 zt
1.769,51  zt

40,00 zt
5&186,22 zt

10.557,34 zt

2.345,59 zt

2 912 000.00zt

2.871.000,00 zt
41.000,00 zl

111.847,18zt

173 463,02 zl

3

-    udzial odpisu amortyzacyjnego od uzyskanych i \^rydatkowanych
w roku 2013 dofinansowah i dotacji celo\^rych z:  MKiDN, gminy



Drawsko Pomorskie] Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
w sfinansowaniu nabycia/wytworzenia Srodk6w trwatych
w ramach zadah: "Biblioteka w Labedziach naszym wiejskim
centrum kultury "                                                                                    -

-    udziat odpisu amortyzacyjnego od uzyskanych i wydatkowanych
w roku 2012 dotacji celowych z MKiDN] gminy Drawsko
Pomorskie w sfinansowaniu nabycia/wytworzenia §rodk6w
trvatych w ramach zadah: "Modernizacja i \^ryposaZenie
pracowni i biur OK w Drawsku Pomorskim"                           -

13.533,12  zt

100.991,28 zt

-    udziat odpisu amortyzacyjnego od uzyskanego i wydatkowanego
w roku 201 2 dofinansowania z Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego
do zakupu pianina w ramach zadania:
"Wy§piewajmy razem muzycznq mozaike"                           -

-    udziat pozyskanej i wydatkowanej w roku 2014 refundacji  z PFRON
na czeSciowe zrefundowanie koszt6w utworzenia stanowiska
pracy dla osoby niepetnosprawnej zarejestrowanej

w PowI.atOWym Urzedzie Pracy w Drawsku Pomorskim   -

557,88 zl

710,04 zt

-    udzial odpisu amortyzacyjnego od pozyskanych i wydatkowanych
w 2014r. §rodk6w w ramach dotacji celowej gminy Drawsko Pomorskie
i dofinansowania z Nadle§nictwa Drawsko Pomorskie,
w tacznej kwocie 21 0.000 zt na realizacje zadania:
Modernizacja pomieszczeh Swietlicy wiejskiej w Konotopie" -               8.400,00 zt

-    udziat odpisu amortyzacyjnego od pozyskanej i wydatkowanej
w roku 2015 dotacji celowej z gminy Drawsko Pomorskie]
na realizacje zadania: " "Wykonanie podjazdu dla w6zk6w inwalidzkich
do poziomu  4 rz?du w sali kinowej kina DRAWA" 1.400,04 zt

-    udziat odpisu amortyzacyjnego od aktyw6w trwatych otrzymanych
nieodptatnie lub sfinansowanych do kohca roku 201 1 , podlegajacych
amortyzacji liniowej, niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r.
przeniesionych na miedzyokresowe rozliczenie przychod6w (zgodnie
z art. 41  usta\^ry o rachunkowo§ci) na mocy przepisu przejSciowego
art. 22  usta\^ry z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw  regulujacych
warunki dost?pu do vlrykOn)AVania niekt6rych zawod6w        -

-    udziat dotacji inwestycyjnej MK'lDN w czeSci rozliczonej
w roku 2016 na realizacje zadania pn:
"Przebudowa i modernizacja pomieszczeh drawskiej
biblioteki wraz z zakupem nowego wyposaZenia

-    refundacja przez PUP sktadek ZUS od \^rynagrodzeh

pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych   -
-    inne przychody operacyjne

19.243,68 zt

7 769,38 zt

20.670,62 zt

186,98 zt
(przychody wynikajace z zaokragleh, sprzedaZ makulatury, itp.)

c)   przychody finansowe
(odsetki bankowe, darowizna finansowa z NadleSnictwa Drawsko) -      1.01 zT
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2.   Koszty oq6lem

2.1 koszty dzialalnoSci operacyjnej w kwocie
wtym:

-   amor[yzacja
w tym:

i       ,')

-          3 660 116,52zl

-             3 654 631,53 zl

a) amortyzacja zbior6w bibliotecznych                              -

220 876,13 zt

39.219,85 zI
b) odpis amoriyzacyjnych od Srodk6w trwafych zakupionych/

wytworzonych przed rokiem 201 2 z dotacji   celowych
/rozwojowych                                                                         -                    1 9.243,68 zI

c) odpis amoriyzacyjny od Srodk6w trwafych i WNiP zakupionych/
wytworzonych po roku 201 1  z dotacji celowych,
dofinansowari lub dochod6w wlasnych                          -                  1 62.41 2,6O zt

-   zuZycie materiat6w, w tym wyposaZenie                               -                   163.976,93 zt
-   zuZycie energii cieplnej' elektrycznej' gazu, wody             -                   169.983,64 zt
-    ustugi oboe                                                                                      -                   699.306,40 zl
-    podatki i optaty                                                                                 -                      98.144,90 zt
-   wynagrodzenia                                                                                -               1.830.765,82 zt
-    ubezp.IeCZenia oSPOteCZne OPtaCane PrZeZ PraCOdaWCe    -

inne Swiadczenia na rzecz pracownik6w
-   odpisnazFSs
-   pozostale koszty
-   war[oS6 sprzedanych towar6w i materia46w

(w cenach zakupu netto)

2.2   koszty) finansowe (ujemne r6Znice kursowe)

2.3  pozostale koszty operacyjne

3.   Zys±

II310.556,33 zt

19.268,05 zt
54.423,00 zt
43.479,38 zt

43.850,95 zt

0,00 zl

5.484,99  zI

-               184.902.14 zf

Uzyskany  na  prowadzonej  dziatalno§ci  zysk  bilanso\^ry  w  wysoko§ci  184.902,14  zt
wynika z konieczno§ci zmiany zakresu  rzeczowo-organizacyjnego zaplanowanych  do
realizacji    w    roku    2016    \^rydarzeh     kulturalnych]     w    zwiazku     z    pozyskaniem
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez lnstytut KsiaZki w Krakowie
dotacji  celowej  na  przeprowadzenie  modernizacji  i  przebudowy  biblioteki  w Drawsku
Pomorskim  wraz  z  zakupem  do  niej  nowego  \^ryposaZenia.  Poniesione  na  zadaniu
inwestycyjnym wszystkie wydatki w ramach wktadu wlasnego zostafy sfinansowane ze
Srodk6w wypracowanych przez oSrodek, jako dochody wlasne w ramach prowadzonej
dziatalnoSci  gospodarczej)  jak  r6wnieZ  wskutek  prowadzonych  dzialah  w  zakresie
oszczednego  zuZycia  materiat6w do  dzialalnoSci  i  racjonalnej  gospodarki    zasobami
[udzkimi   i materiatowo-sprz?towymi.   Wydatkowane   Srodki   na   optacenie   faktur   za
wykonane  prace  budowlano-montaZowe  na  zrealizowanym  zadaniu  inwestycyjnym,
rozliczonych,  jako  wklad  wlasny   beneficjenta  w  wysoko§ci   242.194,47   zt   ,   beds
skutkowa6 generowaniem  przez  oSrodek.do  kohca  2026r.    koszt6w tytutem  odpis6w
amortyzacyjnych, stanowiacych koszt prowadzonej dziatalno§ci bieZacej, w wysoko§ci
220.695]73  zt.  lstotny wptyw  na  wygenerowany dodatni  \^rynik finanso\^ry  miaty  takZe
poniesione  nizsze  koszty  eksploatacji  uZytkowanych   obiekt6w  w  zakresie  zuZycia
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energii    elektrycznej}    cieplnej]    gazu]    wody]    odprowadzania    §ciek6w]    wywozu
nieczysto§ci    statych    i    plynnych]    zakupu    §rodk6w   czysto§ci]    i    innych,    bedace
nast?pstwem  czasowego  \^rytaczenia  niekt6rych  obiekt6w  z  dzialalnoSci,  w  zwiazku
zprowadzonymi    w    nich    pracami    remontowymi    (Swietlica    wiejska    z    Zarahsku]
ZagoZdzie,   Netnie,   Gudowie,   budynku   przy   uI.  Pilsudskiego   12)   oraz   tagodnych
warunk6w atmosferycznych w okresie grzewczym] jak r6wnieZ   utworzenie wyZszego
stanu zapas6w  materiat6w i towar6w do odsprzedaZy_
Zaewidencjonowane na  koncie "827-B/gd dofyczgcy /af ub/leg/ychJ' w roku  201 5 btedy
w  zapisach  operacji  powstate  przy  naliczaniu  i  rozliczaniu  amortyzacji  od  Srodk6w
trwatych    (wlatach    2010-2012),    \^rykazujace    per    saldo    "zysk    z    lat    ubiegtych"
w wysoko§ci 9.988,51  zt. zostaly przeksiegowane na konto "8OO - Ft/ndrszu /'nsfyfuc/'r
w   celu   pokrycia   nierozliczonej   straty   za   rok   2014   w   \^rysokoSci   "17.631]68   zt".
Pozostala  do  rozliczenia  strata z  roku  20'14 w wysoko§ci  7.643]17 zt zostata  pokryta
ze §rodk6w funduszu rezerwowego] utworzonego z zysku netto za rok 201 5_

Po   ztoZeniu    sprawozdania   finansowego   za    rok   2016]    sporzadzonego   w   dniu
31.03.2017r.    wg    stanu    ksiag    rachunko\^rych    na    dzieh    31.12.2016r"    ujawniono
niewlaSciwe  naliczenie odpisu  amortyzacyjnego za  m-c grudzieh  2016r.I  dla  Srodk6w
trwatych    zakupionych/wytworzonych    z    dotacji    celowej.    NiewlaSciwe    naliczenie
amorfyzacji  wynikalo  z  niejednoznacznych  i  nieprecyzyjnych  przepis6w  regulujacych
spos6b    i   tryb    rozliczenia   Srodk6w   trwalych   zakupywanych    z   dotacji.    Zgodnie
z zapisami  polityki  rachunkowoSci     obowiazujacej  w  O§rodku   Kultury  Srodki  trwaTe
o okresie  uZytkowania  po\^ryZej  1   roku  ewidencjonowane  sa  na  koncie  010    (§rodki
trwate  powyZej  warfoSci   3.500  zt)    lub  koncie  013   -  pozostate  Srodki  trwate  poniZej
3.500  zt  -  grupowane  wpodziale  na  KST jak  dla  konta  010.  Odpisy  amortyzacyjne
w zakresie  tych  kont  ewidencjonowane  sa  odpowiednio  na  kontach  070-  umorzenie
Srodk6w   trvatych    (dla    k-ta    010),    oraz    073    -    umorzenie    Srodk6w    trwalych
amortyzowanych jednorazowo] ujetych na koncie 013.
Wskutek   niejednoznacznoSci   przepis6w   obowiazujacych   w   tym   zakresie   cze§6
Srodk6w    trvatych    zostata    btednie    sklasyfikowana    i    zaewidencjonowana     na
niewlaSci\^rych    kontach]    powodujac   tym    samym       za\nyZenie    naliczenia    odpisu
amortyzacyjnego_
W  \^ryniku   ponownie   przeprowadzonej     analizy  przepis6w  prawnych,   regulujacych
zasady    kwalif'lkowania    wydatk6w    majatko\^rych    rozliczanych    w    ramach    dotacji
celowych   z   budZetu   oraz   zapis6w   ksiego\^rych,   jak   r6wnieZ      przeprowadzonych
konsu[tacjach    z    bieglym    rewidentem    ksiegowoSci,    w    zakresie    rachunkowoSci
w instytucjach kultury,   p.  Urszula Pietrzak,  reprezentujaca Biuro Audytorskie   FK-BAD
Sp6tka  z  o.o.  w  Krakowie,  zdecydowano  o  koniecznoSci  skorygowania  w  ksiegach
zapis6w oraz ztoZeniu korekty catego sprawozdania finansowego za rok 201 6.
Naliczona   ponownie   amortyzacja   za    12/2016r.   nie   miala   istotnego   wptywu    na
wypracowany  przez oSrodek  dodatni  \^rynik  finansowy  (nieznacznie  powodujac   jego
zmniejszenie),    gdyZ  dotyczyta  koszt6w    r6wnowaZonych  pozostalymi  przychodami
operacyjnymi,    r6wnolegle   rozliczanymj       odpisami   amortyzacyjnymi   od    Srodk6w
trwatych   zakupionych   z  dotacji,   ujetych   na   koncie   -   miedzyokresowe   rozliczenie
przychod6w.   Zgodnie  z  art.   41   usta\^ry  o rachunkowo§ci   kwoty   odpI'S6w  od   tych
§rodk6w   trwatych   beds   stopniowo   zwiekszaly   pozostate   przychody   operacyjne]
r6wnolegle do dokon)M/anyCh Od niCh  OdPiS6w amortyzacyjnych   lub umorzenio\^rych.
Przeprowadzone    korekty    zapis6w    w    ksI'edZe    gt6wnej,    poprzez    skorygowanie
niewla§ciwych  zapis6w    oraz  ponowne  \^rystawienie  dowod6w  OT,   ujecie  Srodk6w
trwalych sfinansowanych z dotacji na koncie 010 oraz naliczenie   amortyzacji wptynely
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na  zmiane  -  zwiekszenie  w  korekcie  bilansu  sumy  bilansowej  aktyw6w  i pas)ny6w
o kwote   189.234]81  zt] wtym:
-   po  stronie  AKnM/Ow  :  zwiekszenie  warfo§ci  netto  aktyw6w  trwatych    o  kwote

o kwot?  195.507,81   zt  oraz  zmniejszenie  wysokoSci  kr6tkoterminowych  rozliczeh
miedzyokresowych o kwote - "-6.273]00 zr]

-   po  stronie  pAS\AVOw  :  zmniejszenie  \^ryniku  finansowego  -  zysku  za  rok  2016

(tytutem  korekty  naliczenia  koszt6w)  -  o  kwote  M  -1.298]44  zr  oraz  zwiekszenie
dlugotermino\^rych rozliczeh miedzyokreso\^rych o kwote 1 90.533,25 zt.

Ponoszone  przez instytucje  koszty zatrudnienia za  rok 2016  utrzymuja sis  na  stafym
poziomie w stosunku do lat ubieglych. Stan zatrudnienia na dzieh 31.12.2016r. \^ryni6st
49 os6b] natomiast §rednioroczne zatrudnienie - 45]25 osoby w przeliczeniu na petne
etaty.

Zyski  i  straty  nadzwyczajne  w  roku  obrotowym  i  p-oprzedzajacym  w  jednostce  nie
wystapily.

Wygenerowany za rok 2016 zysk finanso\^ry w \nysoko§ci  184.9O2,14 zt proponuje sis
przenie§6   na   fundusz   rezerwo\^ry   utworzony   z   zysku   netto   za   poprzednie   lata
obrotowe] z przeznaczeniem na pokrycie strat instytucji kultury.
Na dzieh 31.12.2016r_ fundusz rezerwo\^ry wynosi "+1 1.971]38 zr_

Data sporzadzenia :   16-05.2017 r.

SporzadziT'.
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