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I.

WPROWADZENIE DO

SPoRZADZONEGO ZA OKRES OD
2020

SPRAWOZDANIA

I

FINANSOWEGO

STYCZNTA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA

ROKII

l. Informacje porz4dkowe
1.1. Nazwa jednostki, sied$ba, podstawowy podmiot dzialolnoici jednostki oraz wskazanie
sqdu lub innego organu prowadzqcego rejestr.

.
.
.

MIEJSKI OSRODEK KULTURY "CENTRUM" IM ADAMA MICKIEWICZA
UL. PIASTOWSKA 1,42.400 ZAWIERCIE

MOK ,,Centrum" w Zawierciu jest samorz4dow4 instytucjq kultury, posiadai4ca
osobowoSi prawn4 - wpisany w dniu 2 stycznia 1995 r. do rejestru instytucji kultuy
miasta Zawierci e pod pozycj44/95.

.

Otganizatorcm Miejskiego OSrodka Kuln:ry ,,Centrum" im. Adama Mickiewicza jest
Rada Miejska w Zawierciu.

.
.
.
.

Miejski O5rodek Kultury "Centrum" im. Adama jest platr:rikiem podatku VAT.

NIP 649-t0-03-984
Regon 000861653

Przedmiotem dzialmia Miejskiego OSrodka Kultury ,,Centrum" im. Adama
Mickiewicza w Zawierciu jest migdry innymi: rozrvijanie i promowanie szeroko
pojgtej kultury,

a tak2e rozbudzanie i

zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowafi

kulturalnych mieszkaric6w, a do podstawowych zadafi rnlei4 w szczeg6lnoSci:

1.

Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukg,

2.

Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i ochrona d6br kultury,

3. Tworzenie warunk6w dla rozwoju

amatorskiego ruchu artystyc

zlcgo

oraz

zainteresowanie wiedzq i sztuka,

4.
5.
6.

Rozpomawanie, rozbudzanie i zaspakajanie polrzeb oraz zainteresowari kulturalnych
Prowadzenie dzialalnodci instrukta2owo-metodycznej.

Prowadzenie dzialalnoSci promocyjnych miasta
okreSlonych

w

regionu, ponadto na zasadach

odrgbnych przepisach moZe realizowa6 dodatkowo zadani4 kt6re

zawarte sq w statucie instytucji kultury.

o

i

Czas dzialanja instytucji : nieograniczony

1.

2. Prezenlacja sprawozdania Jinans ob'ego

.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od

I stycmia 2020 roku

do 31 grudnia 2020

roku.

.
'

Jednostka sporz4dza rachrnek zysk6w

i strat w wariancie por6wnawczym.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzpte

przy zaloienit

kontynuowania

dzialalnodci gospodarczej przez instytucjg kultury przez co najmniej 12 kolejnych

miesigcy

i

dtuzej; nie s4 znane okolicznoSci, kt6re wskazywatyby na istnienie

powa2nych zzgrokh dla kontynuowania przez jednostkE dzialalnoSci.

2, Om6wienie przyjgtych zasad

(polityki) rachunkowo5ci

( w lym metod ttyceny ak4+tdw i pasywdw (takle amortyzacji), pomiaru wyniku Jinonsowego w zakresie, w

jakim

uslqwa pozostowiq jednostce prqwo wyboru).

.

Zasady rachunkowo6ci przyigte przy sporz4dzaniu sprawozdania finansowego za
okres od

I

stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku s4 zgodne

z

przepisarni

ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 roku o rachunkowo6ci, zwanel dalej ustaw4. Ksiggi
rachunkowe prowadzi sig

w

spos6b biei4cy, rzetelny, bezblEdny

zapewniaj4c wyodrgbnienie wszystkich zdarzeri istotnych
maj4tkowej

i

i

sprawdzalny,

do oceny

sytuacji

finansowej oraz ustalenia wyniku finansowego jednostki, przy

zachowaaiu zasady ostro2noSci.

.

Prry wycenie aktyw6w

i

pasyw6w oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjgto, 2e

jednostka bgdzie kontynuowai dzialalno3i gospodarczq
przyszloSci oraz

nie

w

dajqcej sig przewidziei

zamierza, ani nie musi zaruechat dzialalnoSci

lub istotnie

zrnniej szy6 j ej zakresu.
2.1. Srodki trwale oraz wartolci niematerialne i prawne

.

Srodki trwale

i

wartosci niematerialne

i

prawne wycenia sig wg cen nabycia lub

koszt6w wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

.

Srodki trwale w budowie wycenia sig w wysokoSci og6lu kosa6w pozostai4cych w
bezpodrednim zwi4zku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

.

Srodki trwale

od

1.501

zl do

10.000

zl

odpisywane s4 iednorazowo

(w

w

koszty

amortyzacji jednorazowej

w

nastgpnym) oraz ujmowane

w ewidencji Srodk6w trwalych iloSciowo-warto5ciowej

prowadzonej bilansowo.

miesi4cu wydania

do

u2ytkowania

miesi4cu

.

Do 1.500 zl o okresie uzytkowania powyzej roku i objgte s4 ewidencj4 ilo6ciowq wg
uzytkownik6w

- pozabilansowo i traktowane jako materialy,

zuficia material6w (sprzEt,

.

tzn. 2e obcizs2zj4 koszty

wyposa:2enie drobne).

Do amortyzacji Srodk6w trwatych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych
warto3ci powyzej 10.000,00 zl stosuje sig metody i stawki przewidziane w ustawie
podatku dochodowym od os6b prawnych

-

o
o

metodg liniow4.

2.2. Zapasy

.

Materialy

i

towary wycenia sig w cenie zakupu lqcznie z podatkiem VAT. Koszty

zakupu material6w

rozliczane

w

i

towar6w s4 odpisywane w miesi4cu ich poniesienia (lub

stosunku

do zuzytych oraz

sprzedanych material6w

Inwentaryzacja material6w i towar6w zostala przeprowadzota

ta

i

s4

towar6w).

dzieh 31 .12.2020 r.

i

mstala rczliczona w calo3ci przez por6wnanie z danymi w ksiggach rachunkowych.
R6rnice inwentaryzacyj ne nie wyst4pily.
2.

3. Naleinoici dlugoterminowe, naleiyoici krdtkoterminowe i roszczenia

'

NaleinoSci wycenia sig w kwocie wymaganej zaplaty. Kwota ta obejmuje odsetki za

zwlokg

w

zaplacie naleinoSci. Odsetki

te s4 ksiggowane na dobro przychod6w

finansowych. NaleinoSci podlegaj4 aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie
odpis6w aktualizuj4cych. Odpisy te dokonywane sq z uwzglgdnieniem stopnia ryzyka,

jakie wi4ze siE z danq nale2noSciq, ponadto obejmuje sig odpisem aktualizacyjnym
naliczone odsetki
2.

4, I nw es ty cj e k rdt ko te r min ow e

.
.

Inwestycje k6tkoterminowe wyceniane sq w warto5ci nominalnej.

Inwentaryzacja got6wki

w

kasie zostala przeprowadzona

wg stanu na

dzieh

i zostala rozliczona w caloSci przez por6wnanie z danymi w ksiggach
rachunkowych. R62nice inwentaryzacyjne nie wyst4pity. Srodki pienigZne na
31.12.2020 r.

rachunku bankowym zostaly zweryfikowane poprzez por6wnanie zapis6w w ksiggach

rachunkowych i potwierdzenia sald na dzieir

31 . 12.2020 r.

2.5. Zobowiqzania dlugoterminowe i krdtkoterminowe

.

Zobowi4zania wycenia

sig

w kwocie wymagajqcej zaplaly,

tj.

z naliczonymi

odsetkami przypadaj4cymi do zaplaty na dziefi bilansowy. Odsetki te sq ksiggowane w
cigirar kosa6w finansowych.
2.6. Koszty nagrdd jubileuszowych i odpraw emerytalnych

.

Koszty nagr6d jubileuszowych za dtugoletni staz pracy

i

odpraw emerytalnych

wyplacanych pracownikom zgodnie z regulaminem wynagrodzeri obci4iaj4 koszty

wynagrodzef w momencie wyplaty. W jednostce nie tworzy sig rezerw

ta

przyszle

Swiadczenia pracownicze.

Jednostka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o kt6rym

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych
(D2.U.2020.1406 tj.

z dnia 2020.08.18 ), w zwiqzku z tym wysokoS6 zobowiqzania

podatkowego jest naliczana od dochodu przeznaczonego i wydatkowanego na inne
cele ni2 dzialalno56 statutowa w zakresie kultury.

: r.
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XACHIit'IEK ZYSKOW.I STRAI
spor2qdzony za okros 01.O1.2020-31.12.2020

lwi".".

rr!(riaaiili.!!!c!re
I

I

Prrvch6dv nett6 ze ;ritidiitrt:i;6ii;'iii;itl;ii;;l.t iiin
- od iednoslek Dowinzanych
Przychody nelto ze sprzedazv produkl6w
Zmiana slanu produkl6w (zwiqkszenie -wartoSa dodalnia, zmnieiszenia-warload
Koszly wylworzenia produkl6w na wtasne goirzeby iednoslki
Przychody nello 2e s p r2eda2v towa16w i materiat6w
Dolacje ne d2ialalno6i bieiacn od orqanizatora
Pozoslale dola.ie na dziatalnoaa bieiaca
(os2tY d:lalatnoicl oDe.ts.vinei

t

B
I

l

ZuiyEie malerial6w i energii
Ustuqiobce
Pod.lkiiopl.ly. w tym:
- podalek akcyzowy

tir

D
I

l
s
I

l

I

I

lt

2019

zl
zl

585 201,21 zt

4 1 64 612,22 zl

zt
1

49i 442,22 zl

zl

zt

7l

zl

2 906,27 zt
3 008 500,00

zl
zl

3

7

44 120,08 zl
234 033,17 zt
418133,72 zt
159 632,61 2l
181352,30 zl

2l
3 253 500,00
11230,00
4 937 Lll ,L3
252 6A2,21
411 241.94
1814 585,94
169 589,25

zt

Ubezpiecz€nia spolec2ne iinfle 6wiadczenia w tym:

vIr
c

2020
3 596 610.54

Pozostate koszty rod2aiowe
Warlo6a sprzedanych lowar6w i maleriat6w
lZvsk (5tara) ze 6DrzedeiY (A-B)
I Pororiate orzvrhodv ooeracviri€
Zysk z tylutu rozchodu niefinansowych aktyw6w lrwatych
Dolacje
Aklualiz.cja warto5ci aklyw6w n:efinansowych
l.lne przychody operacyine
I Poroslale kosztv ooeracvlna
Slrala ze zbycia niefinansowych aklyw6w lrwatych
Aktuatizacia warlo6ci aklyw6w nielintsnsowych
lnne koszly operacvine
lZy3k (3lrEla) 2 d2lalanoS(l op€ra.yinei (C+D-O
Przvchodv llnanrolve
oywidendy i ud2iely w zyskach. v.lym:
a) od jednosl€k powiEzanych. w lym:
- w kt6rvch iednogslka posiada zaengeiowanie w kapilale
b) od j€dnoslek pozostalych. w tyml
- w kt6rych i€dnooslla posiads z..ngaiowanie w kapilBle
0dselki, w lym:
- od iednost€k powiEzanych
Zysk z iyllu ro2chodu akiyw6w finansowych, w tym
- w jednostkach powiQzanych
Aktuatizacja warloici aktyw6w f inansowych

1721921,A0
3r0 58?,88
146 508.65
36 091,30

I

I

zt

152

367 351,80 zl

245,00 zt
32 538,08 zl

rl
172 805,21 zt

ll4

2l
zt
zt

zl
zl
zl
zl

188 194,53 2a

4 0t2,71:t

20 160,41 zl

zl
zl
zl
3,16 zl
s8 715,66 zl
I 684,09 rl

138194,53 2t

zl
zl
20160,41zl
t9 r24,58 zt
2120,32 zt

zl
zl
zl
zl
zl
I 8?8,80 zl

,{
zl
z{

zl
I 68n,09 zl
zt

zl
zl
zt

rt
84.53 zt

zt

- dla jednoslek powiQzanych
Slrala z tylutu rozchodu aktyw6w finansowych, w tym
- y/ jedooslkach powiqzanych
f

J

K

L

Podalek dochodowy
Pozoelale obowiq!kowe zmniaiszenia zysku (zwiekszania str.tv)

Zwk {rlrata) netlo (l-J-K,

:t
,t
,t

inensowych

Zysl (slrrL) b.u(o G+0:g'

.,4

ZI

zl

84,53 2t

21844,90 zl

57 196.10 zl

zl

zl

:l
2l A4\90 zl

sr lt6,l0 zl

spoard:oio Z.wi.rci.dnia25.03.2021r

GLO\VNA KSIEGOWA

futu owsra

M;niko Palka-Ciszewska

012,71

3,16

lXorzlY tlnansowe
0dselki, w lym:

AkluaUzacia warloici aklyw6w
lnne

zl

zl

8?1 422,1t zr

241,52 zl

lt

zl
zl
zl

2l

zl
zt

zt
3 151,30 zt
l4S 309,54 zt

zl
zl

Z upou aini4nia Dyrelgra

//H'
' ' Mrhtlna Ptak
/i /^^kn-o

"

II.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

I. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU
1.1. Szczeg6lowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwa$ch, wartoSci

niematerialnych i prawnych

ZMIANY W SRODKACH TRWAI,YCH

I

W WARTOSCIACH NIEMATERIALNYCH

I

PRAWNYCH W OKRESIE OD 01,01.2020 DO 31.12.2020
tp

stan na

Nazwa $upy rodralowej arodk6w trwatych I

wartolci ni€mat€rlalnych I prawnych

x

l.

I

Koszt zako.iczonych prac rozwoiowych

poea'

tet rolu
obrotowe:o

I

I

59 195,30

I

59 195,30

.l
-l

2
3

Stan na koniec roku

I Ahualizacja

ss rss,:o

wartolcl nlematerlalne lprawne

I

ss rss,ro

lnne wartoici niematerialne i prawne
Zaliczli na warto{ci niematerialne i prawne

x
1

2

ll. Srodkitrwale

s

rrz zes,s:

694 924,47

I

3 080,50

6 024 129,44

Grunty (wWm prawo uiytkowanie wieczyste

gruntu)

I

Sudynki, lokale iobiekty ini.. lqdowej i

3196167,27

3 796 767,27
|

3

U12adzenia techniczne i maszyny

4

Srod ki

1716 747,40

transportu

5

6

oziela sztuki

x

lll. Srodkitrwale w budowie
086lem

533 406,41

tt z::.ol

I

4 999,00

zrr,:z

I

8 519,00

-l

148 000,00

I

oos

I

r:

ooo,oo

I

s noo

cao,s:

UMORZENIE SNOOXoW TRWALYCH

I

2 249 587,41
16 730,64
3 080,50

4L3 649,72
148 000,00
13 000,00

I

694 924,41

I

TT

3 080,50

5 096 324,74

WARTOSCIACH NIEMATERIALNYCH

I

PRAWNYCH W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

tp.

l{asa grupy .odt.jowej

ki

x

l.

arodk6w trwatych I wartonl€materlalnych I prawny.h

Wartoiri niematerialne i prawne

59 195,30

59 195,30

59195,30

59 195,30

1

Koszt zakoiczonych prac rozwojowych

2

warto{C firmy

4

Zaliczki na warto{ci niematerialne i prawne

x

ll.

1

Grunty (w tym prawo uiyt.wiecz.gruntu)

2

Budynki. lokale i obiekty ini.. lqdowej i wodnej

1631443,95

3

Urzqdzenia te€hniczne i maszyny

7 232 741,40

lnne warto(ai niematerialne i prawne
Srodki trwaie

Srodki tra nsportu
5

lnne irodki trwale

og6tem

1281763,21

234 033,L7

3 080,50

1111347,98
1312 062,54

11731,64

16 730,64

40s 846,22
3 340 958,51

3 512 715,88

234 033,17

3 080,50

412 574,72

3 080,50

3 57L9LL,La

1.2. Struktura wlasnoi ci kapitalu potlslawowego.
Wlasno66 Gminy Zawiercie.

1.3. Stan na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia i wykorzyslanie oraz stan koficowy
kapitaldw (funduszg) podstawowego, zdpasowego i

rex,e rwowego.

Kwota

Opis operacii

Lp
1.

Stan funduszu podstawowego na poczqtek roku obrotowego

2

Kapital pomniejszony o stratQ z 2019 r.

3

4

1

089 559,04
- 57 196,10

wartost niepodlegajEcych amortyzacji aktyw6w trwalych otrzymanych

148 000,00

nieodplatnie - dziela sztuki
Stan funduszu podstawoweto na koniec roku obrotowego

1.4. Propozycja co do podTialu zysku/straly

1 180 362,94

zd rok obrotowy.

Zysk netto za 2020 rok

21844,90

Fundusz rezerwowy

21844,90

1.5. Slan na poczqtek roku obrotowego, zwigkszenia

i

wykorzystanie oraz stan kofiicowy

Funduszy specjalnych (Zakladowy Fundusz Swiadczei Socjalnych)

Opis operacii

Lp.
7

2.
3

Kwota

Stan na l styczna 2020 r.
Odpis podstawowy na 2020 t

3 875,22 zl
58 997 ,77 zl

Swiadczenia pienieine dla os6b uprawnionych z okazji
Swiqt Boiego Narodzenia, Dnia Dziecka, Mikolajek

8

zapomogi
Dofinansowanie do wypoczynku
Korekta odpisu podstawowego na

9

Odsetki bankowe

10.

Stan Srodk6w Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych na koniec roku obrotowego

5

6

- 24 2OO,OO zt
zl

ZFSS

- 31 150,00 zl
- 5 978,96 zl
12,42 zl

1555,45 zl

lH"
3

1.6, Struklura x,obowiqx,afi krdtkoterminowych
ok

i

dlugoterminowych tog stdnu na koniec

res u sp r awo zd aw c ze go.

Kwota na koniec
roku

l-p

opis operacii

t.

Zobowiqzania z tyt. dostaw iuslug o okresie wymagalnoSci
do 12 m-cy

Termin splaty

75.626,25

do l- m-ca

Zobowiqzania z tyt. Podatku dochodowego (wynagrodze-

2

do 2O-O7-2O21

nia )

3

zobowiqzania z tyt. Ubezp. spolecznego izdrowotnego
(wynagrodzenia)

4.

zobowiqzania dlugoterminowe inne
Rozrachunki

z

do 15-01-2021

tyt. ubezpieczei

do 1m-ca

3 073,91,

Zobowiqzarie s4 regulowane zgodnie z terminem platnoSci. Brak zobowi4zari wymagalnych
na dzieri bilansowy.

1,7. Struktura naleinoici knitkoterminowych
o kres

i

dlugolerminowych wg stanu na koniec

u sp rawo zd awc ze g o.

tp.

Kwota na koniec
roku

Opis operacji

tyt. dostaw i uslug o okresie splaty do 12 m-cy

1.

Naleinosci

2

Naleinosci z q ulu podatk6w, dotacji, cet, ubezpieczed spolecznych i zdrowotnych
oraz innych t\nul6w publicznoprawnych.

z

24 133,50
1^37

460,02

1.8. llykaT po4ycji czynnych i biernych rozliczefi migd4yokresowych

Stan na

Wyszczeg6lnienie (Muly)

tp.
1

Og6lem czynne rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w:

* polisa ubezpieczenia mienia
* koszty imprez
+ licencje programu
+ prenumeraty
2

poczatek roku

obrotowego
9 234,60
3 078,46

koniec roku
obrotowego
9 731,L7
3 073,91

2 6L5,48

703,61

2 936,19

5 087,09

664,47

868,s6

Og6lem czynne rozliczenia miqdzyokresowe przychod6w:

1 163

35466

1513 152,93

+ wielko66

L L23 499,67

1 5LO LL5,9Z

39 864,99

3 037,01

dotacji inwestycyjnej
*przychody imprezy

I OBJASNIENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT

2, INF'ORMACJE
Rachunek zysk6w

i strat sporzqdzony w wersji por6wnawczej.

2.1. Struktura rzeczowa

i terytorialna pr4ychoddw

Insrytucja kultury uzyskuje przychody

ze

sprzeda t uslug.

z tytulu Swiadczonych

uslug

i

dotacji

z

Gminy

Zawiercie oraz innych instytucji. Przychody te przedstawiaj4 sig nastgpuj4co:

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY

I ZR0WNANE Z NIMI
2019 rok

Wyszczeg6lnienie
Wptywy

film6w
Wptywy z imprez
Wptywy z kurs6w i k6i zainteresowai
Wptywy z czynsz6w
Wplywy z wynajm6w sali
Wplywy z pozostalych us'lug
Wplywy sprzeda2y towar6w - wydawnictw
Dotacje z Urzqdu Miasta
Dotac.je celowe z Urzqdu Miasta
Dotacja - Wsp6lpraca Polska-Niemiecka
z

2020 rok

971L19,48

358 093,83

313 856,48

70 735,27

56 944,L8

28 47t,23

59 867,11

75 259,86

7L 689,45

40 206,50

26 405,52

L3 037 ,54

3 253 500,00

3 008 500,00

2 906,27

11 230,00

Razem przychody netto ze sprzedaiy i zr6wnane z nimi

4 764 6t2,22

3 595 610,54

PO ZOSTAL E PRZYC HOD Y OP ERACYJNE

Wyszczeg6lnienie
Odpis amortyzacyjny od 5rodk6w trwatych w czq6ci sfinansowanych dotacjami lub otrzymanych nieodplatnie ksiqgowany
na pozostale przychody operacyjne w korespondencji z rozli-

2019 rok

2020 rok

86 021,57

81 933,75

Refundacja wynagrodzefi (NFM, Urzqd Pracy)

2 520,00

7 319,83

Odszkodowa nia

7 678,?0

czeniami miqdzyokresowymi przychod6w (dotacja inwestycyjna)

Darowizny
Pozostate przychody

500,00

1000,00

3 A27 ,1-2

750,67

Skladki ZUS zwolnione z oplacania Tarcza antykryzysowa 2.0
7

(D2.U.2020.69s)
Refundacja wyposa2enia stanowiska pracy osoby niepelno-

sprawnej (PUP)
KFS

1-3

525,82

ksztalcenie ustawiczne pracownik6w
Razem pozostale przychody operacyjne

4 954,28

22 240,00

tL4 0L2,77

188 194,53

PRZYCHODY FINANSOWE

2019 rok

WyszczeB6lnienie
Odsetki od 6rodk6w pieniqinych

1 684,09

2020 rok

1878,80

Odsetki od nale2noici
Pozostale przychody fi na nsowe

24L,52

Razem przychody finansowe

1 684,09

z L20,32

2,2. Rozliczenie gliwnych poq)cji rdiniqcych podstow7 opodotkowonia

podatkiem

dochodowym od wynikuJinansowego (zysk, straly) brutto.

Rozliczenie roczne podatku dochodowego za 2020 r,
Przychody
3 596 610,54 zl

Przychody netto ze sprzeda2y

2 720,32 zl

Przychody fina nsowe
Pozostate przychody operacyjne

188 194,53 zl

Razem przychody

3 786 925,39 zl

Odsetki naliczone w 2019 r., a zaplacone w 2020 r.
Przychody nie bedace przychodami podatkowymi
odpis amortyzacyjny od Srodk6w trwalych w czq5ci sfinansowanych
dotacjami lub otrzymanych nieodptatnie ksiqgowany na pozostale
przychody operacyjne w korespondencji z rozliczeniami miqdzyok-

84,23 zl
81 933,75 zl

8L 933,75 zt

resowymi przychod6w
naliczone odsetki od nale2no6ci w 2020 r. a niezaplacone
Przychodv podatkowe

zl

7 705 075,87 zl

Koszty
Koszty dziatalnoSci operacyjnej

3 744 920,08 zl

Koszty finansowe
Pozosta'le koszty operacyj ne

zl

20 760,41zl

Razem koszty

3 755 080,49 zl

Koszty nie stanowiqce kosztr5w uzyskania

3 185 339,87 zl

Koszty sfinansowane z dotacji

3 008 500,00 zl

Amortyzacja NKUP

81933,75 zl

Koszty reprezentacyjne (kwiaty)

145,00 zl

Koszty wydawnictw przekazane na cele statutowe oraz autorowi

19 810,84 zt

Zwolnienie

7

z

oplacania sktadek ZUS marzec, kwiecie6, maj 2020 r.

4 950,28 zl

Koszty uzyskania przychodu roku 2019

579 740 62 zl

Koszty Podatkowe

579 740,62 zl

Doch6d
Koszty do opodatkowania
Doch6d podlegajqry zwolnieniu

3 125 335,25 zl
zl

3 L25 335,25 zl

3. Informacja dodatkowa o zalrudnieniu

Liczba zatrudrttonych w grupach zawodowych w przeliczeniu na pelne etaty wg stanu na
dziei3l.12.2020 r.
Liczba zatrud-

Liczba zatrudnio-

nionych w
poprzednim
roku

Kobiety

Mqiczyini

2,00

1,00

1,00

2,00

6,00

5,00

1,00

8,00

5,00

3,00

z,o0

8,00

4. Pracownicy techniczni (akustyk,
oSwietleniowiec, kinooperatorzy)

3,88

0,00

3,88

3,88

5. Pracownicy obslugi i gospodarczy (robotnicy gospodarczy, bileterzy, portierzy)

7L,75

6,00

5,75

74,75

Razem

28,63

15,00

13,63

36,63

nych w roku ob-

wyszczeg6lnienie

rotowym

t.

Tatzqd

2. Pracownicy administracyjno -

biurowi
3. Pracownicy merytoryczni -

instruktorzy

Zawiercie, 25.03 .2021 r.
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'41/u'arux:kq
Moi ika P al ko-

C i;zews

kq

Sporz4dzil

t. yOowayruttaDyekan

O

/j4ffir,'{*'
Zatwierdzil

Zarzadzenle Nt'l

1

26

I

2A21

Prezydenta Mlasta Zawlercia
z dnia 6 maia 2021 r-

w sprawla: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Mieiskiego osrodka Kultury
,,CENTRUM' im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

oLu.2021 poz.21'l
marca 1990 r. o samozQdzie gminnym (t'j' Dz U'

Na podstawie art, 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j.

z p6n. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z doia I
2 2O2O t. poz. 71 3 z p62n. zm.)

- za?zqdzam-

sl
zatwierdzid roezne sprswozdanie finansowe va rck 2o?o Miejskiego ogrodka Kultury ,CCNTRUM'
im. Adama Mickie,ivicza w Zawietciu stanowiqce zalqcznik do ninieFzego zatzadzenia'

s2
Zarzedzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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