
MOK
ZAWIERCIE

Karolina Kindler-Skowronek

Dyrektor MoK,,Centrum"

Sprawozda nie Finansowe

za okres od 1 stycznia 2021 roku

do 31 grudnia 2O21. roku

Monika Palka-Ciszewska

Osoba, kt6rej powierzono
prowadzenie ksiqg

rochunkowych

Zawiercie, 30.03.2022 rok

Miejski O6rodek Kultury ,,Centrum" im. Adama Mickiewicza

42-4OO Zawiercie, ul.Piastowska I tel.32 67228 82:32 6721339,32 67215 47
www.mok.pl

o
o
o
o
a
o
o
a
a
o
o
o
o
o
o
o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
o
a
a
o
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
o
a
a



I, WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SP0RZADZONEGO ZA OKRES OD I STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA

2021 ROKU

l. Informacje porz4dkowe

1.1, Nazwa jednostki, siedTiba, podslawowy podmiot dzialalnoSci 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 samorzqdow4 instytucjq kultury, posiadajqca

osobowoSi prawnq - wpisany w dniu 2 stycznia 1995 r. do rejestru instytucji kultury

miasta Zawiercie pod pozyclq 4195.

r Organizatorem Miejskiego Osrodka Kultury ,,Centrum" im. Adama Mickiewicza jest

Rada Miejska w Zawierciu.

. Miejski Osrodek Kultury "Centrum" im. Adama jest piatnikiem podatku VAT.

. NrP 649-10-03-984

. Regon 000861653

. Przedmiotem dzialania Miejskiego Osrodka Kultury ,,Centrum" im' Adama

Mickiewicza w Zawierciu jest migdzy innymi: rozwijanie i promowanie szeroko

pojgtej kultury, a tali2e rozbudzade i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowari

kulturalnych mieszkaric6w, a do podstawowy ch zadai nalea4 w szczeg6lnoSci:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie ptzez szttkE,

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i ochrona d6br kultury,

3. Tworzenie warunk6w dla rozrvoju amatorskiego ruchu artystycztego oraz

zainteresowanie wiedz4 i sztuka,

4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowari kulturalnych

5. Prowadzenie dzialalno6ci instruktaZowo-metodycznej.

6. Prowadzenie dzialalnodci promocyjnych miasta i regionu, ponadto na zasadach

oke5lonych w odrgbnych przepisach moZe realizowad dodatkowo zadania, kt6re

zawarte s4 w statucie instytucji kultury.

. Czas dzialania instytucji : nieograniczony



1. 2. Preze ntacj a sprawozdania jlnansowego

. Sprawozdanie finansowe obejmuje okes od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021

roku.

. Jednostka sporz4dza rachunek zysk6w i strat w wariancie por6wnawczym.

. Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przy zaloienit kontynuowania

dzialalnoSci gospodarczej przez instytucjg kultury przez co najmniej 12 kolejnych

miesiEcy i dtuzej; nie s4 znane okolicznoSci, kt6re wskazywalyby na istnienie

powainych zagroircri dla kontynuowania przez jednostkq dzialalnoSci.

2. Om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo5ci

( w tym merod wyceny aktywdw i pasyw,w (takie amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego w zabesie, w iakim

ustawa pozostotia jednostce prawo wyboru).

o Zasady rachunkowoSci prqjete przy sporz4dzaniu sprawozdania finansowego za

okes od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku s4 zgodne z przepisami

ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci, zwanej dalej ustaw4' Ksiggi

rachunkowe prowadzi sig w spos6b biei4cy, rzetelny, bezblgdny i sprawdzalny,

zapewniaj4c wyodrgbnienie wszystkich zdarzeri istotnych do oceny sytuacji

maj4tkowej i finansowej oraz ustalenia wyniku finansowego jednostki, przy

zachowaniu zasady ostro2noSci.

. Prq wycenie aktyw6w i pasyw6w oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjqto, 2e

jednostka bEdzie kontynuowai dzialalnos6 gospodarczq w daj4cej sig przewidzie6

przyszloSci oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechai dzialalnoici lub istotnie

zmnlejszyl je1 zakesu.

2.1. Srodki trwale oraz wartoici niematerialne i prawne

. Srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne *ycenia sig wg cen nabycia lub

koszt6w wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

. Srodki trwate w budowie wycenia sig w wysokoSci og6tu koszt6w pozostai4cych w

bezpoSrednim zwiqzkt z ich nabyciem lub wytworzeniem.

. Srodki trwale od 1.501 zl do 10.000 zl odpisywane s4 iednorazowo w koszty

amortyzacji jednorazowej w miesi4cu wydania do uZytkowania (w miesi4cu

nastgpnym) oraz ujmowane w ewidencji Srodk6w trwatych iloSciowo-warto6ciowej

prowadzonej bilansowo.



. Do 1.500 zl o okresie u2ytkowania powyzej roku i objgte sq ewidenci 4 ilo6ciow4 wg

u2rytkownik6w - pozabilansowo i traktowane jako materialy, tz:,. 2e obciqilaj4 koszry

nirycia material6w (sprzgt, wyposazenie drobne).

. Do amortyzacji Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych o

wartoici powyzej 10.000,00 zl stosuje sig metody i stawki przewidziane w ustawie o

podatku dochodowym od os6b prawnych - metodg liniow4.

2.2. Zapasy

. Materialy i towary wycenia sig w cenie zakupt l4cztie z podatkiem VAT. Koszty

zakupu material6w i towar6w s4 odpisywane w miesi4cu ich poniesienia (lub sq

roz)iczzne w stosunku do zuirylych oraz sprzedanych material6w i towar6w)'

Inwentaryzacja material6w i towar6w zostala przeprowadzona na dzieri 31.12.2021 r. i

zostala rozliczona w calosci przez por6wnanie z danymi w ksiggach rachunkowych.

R62nice inwentaryzacyj ne nie wystqpity.

2.3. Naleinolci dlugoterminowe, naleinoSci krdtkoterminowe i roszczenia

. Nale2noSci wycenia sig w kwocie wymaganej zaplaty. Kwota ta obejmuje odsetki za

zwlokg w zaplacie nale2nodci. odsetki te s4 ksiEgowane na dobro przychod6w

finansowych. Naleznosci podlegaj4 aktualizacj i wyceny poprzez dokonywanie

odpis6w aktualizuj4cych. Odpisy te dokonywane s4 z uwzglgdnieniem stopnia ryzyka,

jakie wi4ze sig z danq nalezno6ci4, ponadto obejmuje sig odpisem aktualizacyjnym

naliczone odsetki

2.4. Inweslycj e krdtkoterminowe

. Inwestycje kr6tkoterminowe wyceniane s4 w wartoSci nominalnej.

r Inwentaryzacja got6wki w kasie zostala przeprowadzona wg stanu na dzieri

31.12.2021 r. i zostala rczliczona w caloSci przez por6wnanie z danymi w ksiggach

rachunkowych. R62nice inwentaryzacyjne nie wystqpity' Srodki pienig2ne na

rachunku bankowym zostaly averyfikowane poprzez por6wnanie zapis6w w ksiggach

rachunkowych i potwierdzenia sald na dzieri 31.12.2021 r.

2. 5. Zobowiqzania dlugoterminowe i krdtkoterminowe

, Zobowi}zania wycenia sig w kwocie wymagai4cej zaplaty, tL. z naliczonymi

odsetkami przypadaj4cymi do zaplaty na dzieri bilansowy. Odsetki te s4 ksiggowane w

cigZar koszt6w fi nansowych.

2.6. Koszty nagrdd jubileuszowych i odpraw emerytalnych

. Koszty nagr6d jubileuszowych za dlugoletni stad pracy i odpraw emerytalnych

wyplacanych pracownikom zgodnie z regulaminem wynagrodzeri obciq'zaj4 koszty



wynagrodzeri w momencie !\yplaty. W jednostce nie twozy sig rezerw na 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

(Dz.rJ .2020.1406 tj. z dnia2020.08.18 ), w zwi4zkn z tym wysokoSi zobowi4zania

podatkowego jest naliczana od dochodu przezrraczonego i wydatkowanego na inne

cele niZ dzialalnoSd statutowa w zakresie kultury.
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MIE.,,SKO OSROOEK KULTURY 'CENTRUM' IM. AOAMA MICKIEWICZA

UL. PIASTOWSKA 1

42-100 ZAWERCTE

NIP:6491003t84

sporzqdzony za okres 01 .O1.2021.31.'12.2021

2021 2020
3 596 610,54 zl3 ?{t 309,?5 zt

2lzl- od iednoslek powi?zanych
585 201,21 zt887 056,87 zlPrzychody nelto ze sp12edazy produkt6w

rlzl@iniejszenie-w.rto<t
zlzlt Koszty wtiworzenia produkt6w na wtasne polrzeby je dnostki

2 905,27 zt1901,98 zlPrzychody nello ze sprzedazy lowar6w i materiat6w
3 008 500,00 zl2 740 000,00 zlOotacie na dzial.tno6a bieiqca od orqanizalora

zlll2 350,?0 zlna dzialatno6aPozostale dolac
3144920,08 zl4 022 083,56 zl

234 033,u rt238 801,85 :l
I Amorlyzacia

418133,?2 zl483 546,01 zl
I Zuivcie maleriat6w i enerqii

?59 632,6r zli28 661,75 zlUsluqiobce
181352,30 zl196 643,31 rlPod.tki ioDlatY, w lym:

zlzl- Dodalek akcyzowy
1'121921,80 ztt rrT 588,1? zt
390 587.89.1354 839,89 zttecz€nla ole€zne iinne awiadczenla wUb
146 508,66 zl140 015,37 zt

35 091,30 zl40 212,88 ztv Pozoslale ko
3151,30 ztI ?23,70 zlv t warlo6a rzedan h lowar6w imateriet6w

148 309,54 zl280113,8121
188 194,53 2lr32 8t2,8? :r

zlzl
I lrwa{ychZysk z lylulu rozchodu niefinansowych

zl,{
I Dol

zlzlwarlo6cia w niefinaAklualiz
188194,53 z{lX2 992,4'1 2linne

20160,41 zl3281,17 zl
rlzl

I haSlrata ze h
zlzllt warto6ci aki h

20160,41 zl3 241 ,11 zl
t lnne

l5l l58.ll zl 19 ?24,58 zl
2120,32 zt7 032,61 zl

zlzl
I iudzD de

zlzla) od jednoslek powiEzanych, w tym
zlzl- w kl6rych iednooslka posiade za.ngaiowanie w ka
zlzlb) od jednoslek pozoslalych, w lym:
ztrl- w kt6ryEh iednooslka posiede zaenqaiowanie w kapilale

I 878.80 zl2 03I.55 zl
I 0dselki, w lym:

z{- od iednostek powilzanych
zll Zysk z lytutu rozchodu aklyw6w finansowych, w tym:
zl- w iednoslkach powiazanych
zlciaklyw6w finansowychAklu.lizacia warl

241,32 zl0,96 zl
zl0,38 zl
ztzl0dselki, w lym:

zl- dta iednostek powiazanych
,l zllt Slrata z lytutu rozchodu aktyw6w finansowych. w tym
rl zl- w iednoslkech powiazanych
zl zlAkluatizacia warlo6ci aklyw6w finansowych

z{0,38 zllnn€
21844,90 zt149 t35.88 zl

zt2lPodalek do.hodowyJ
zt zlK Pouoslale obowlarkows zmniejszenla zysku (zwiqkszenia slraly)

149135,88 zt 21844,90 zl
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1. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO BILANSU

1.1. Szczeg6lowy zakres zmian warto5ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, wartoSci

niematerialnych i prawnych

ZMIANY W SRODKACH TRWAI,YCH I W WARTOSCIACH NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH W OKRESIE OD OI,O1,2O2I DO 31.12.2021

N.zr. 8ropy mdzrjo*.j atudltd*
l*rly(h i *.noaci ni.n.i.ri"ltrxh i

prNnr.n
L * rrrol.i.i.srr.ri,ln. i pnwn. I t99,00

I tiosa akorionych prrc rozwjorych
I
l ln.e Nno&i nienateridn. i prlme 59195.10 I199.00 60 391,t0

Zrliczl i nr *noii .a6.reri.lne i prasc

6 024 t19,]t t0 718 115.16

L GEty (wtyn pce lryl *i.cz gdlu)

Bldyik. brde ioueh, int lr.bwj iE&q r l96 t6l,t7 r 55t t67,.r6 859 3t{.tl 8'l952.10 7 7r9190.35

l U,zq<E nE rccr,nicae i masyiy 2 249 587,3r 21.1301,8? 42 t10.7,1 : 12:0t9 91

r6 710,64
r8r 941,71

t.18 000,00 118 000,00

III- Srodhi trual. s budd*€i. ll000,00 11635,00 ,{ 685,00

I 105 779,19 94,t 256,9J

T]MORZENIE SNOOTOW TRTYAI,YCH I W WARTOSCIACH NIEMATERIALNYCH I
PRAIYNYCH W OKRESIE OD OI.OI.2O21 DO 31.12.2021

N,*.,rupy ro& rjo*ej l.od!d* rturly.h I r..loi.i
ni.m.t.rl.liy.h I Drrsy(h

I.Wrrolri ni.mtr.ri.lr. i pnin.
Kos zdoncanvch p8 rozhjo",lch

1

I . Ndo3cr ni.maletulE i pr&n.
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II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA



1.2. Struktura wlasno5ci kapitalu potlstawowego.

WiasnoS6 Gminy Zawiercie.

1.3- Stan na poczqtek roku obrolowego, 4wigkszenia i wykor4ystanie oraz slan koficowy

kapitaliw (fund uszy) podstawowego, zapasowe go i reT,erwowego.

Lp. Opis operacji Kttota

I Stan funsuszu podsta$'o\!ego na pocz4tek roku obroto\\'ego I t80 362.94

2. Kapihl powigkszony o zysk z 2020 r 21 844,90

3 Z\.wot budirku przf Fflaret6w I do Cminy Zawiercie 346 51',1,32

Przeszacowanie wartosci budlnh Piastowska I 2 448 510,01

5. Stan ftnduszu podstawowego na koniec roku obrctoN"go 3 30,1 200,53

1.4. Propozycja co do podT,ialu 4tsku/straty za rok obrotowy.

Zysk/strata netto za 2021 rok -1,19 135,88

Fu nd usz rezerwowy -149 135,88

1.5, Stan na pocTqtek roku obrotowego, zwigkszenia i wykorzystanie oraz stan koicor+y

Funtluszy specjalnych (Zakladowy FundusT Swiotlczert Socialnych)

Lp. Opis operac$ Klr0ta

l Stan na I st"vczia 2021 r I 556.45 zl

2 Odpb podsau,orq na 2021 r 48 259.5? z)

J
Swiadcrenuia phnlme dla os6b upraunionych z okaz.ji

Swiat Bozego Narodzenia, Dnh Dziecka, Mftoh.jek
24 520,00 z)

4 Zaponrg d

) Doftransowanie do ulpoc4nku 24 990,00 z)

6 Korekta odpisu podstawowego na ZFSS 480.58 zl

7 Odsetkibanko*t 12.87 z)

St n srodk6wZakladowgo Fundrszu S[iadcze6 Socjsln]ch na

koniec roku obrotowgo
't99,42 n

4.

8.



1.6. Struktura xobowiqzart krdtkoterminowych i dlugoterminowych wg slanu na koniec

o kr e s u sp r aw ozd aw c ze g o.

Lp. Opis operacji
KLota rla koniec

roku
Termin sflaty

I
Tnbow\antn zg. dostaw i uslug o okesie

wyrnagaho Sci do 12 rncy
63 7 45.39 zl do I nrca

2
Tnbow4an:t z tyt Podatku dochodowego

(wyrngodzenia)
3 508,00 zl do20-02-2022

Znbow4mn:r zlyt Ube4. Spobczrgo i zdrowotrego

(wyragrodrenia)
6 7t5,24 il do 15-02-2022

4 Znbowgan'tn z tynrlu wynagrodzen 18 816,57 ?l do 10-02-2022

Rozachrnki z tJt. ube4ieczeri 6145,78 il do 1 rrrca

7
Pozostab rozachu:ki (wynagrodrenie po zrnrlym
pracowlku)

5 722,72 z1

do zakoricrenia

postgpowania

spadkowego

5 Zobowiazania dhrgotermiowe inne

Zobowiryznie sq regulowane zgodnie z terminem platnoSci. Brak zobowi4zari wymagalnych

na dzief bilansowy.

1.7. Struktura naleinoici knitkoterminowych i dlugoterminowych trg stanu na koniec

o kres u sp rawozdawczego.

Lp. Kwota na koniec roku

1 Nalezro6ci z tyt. dostaw i rshrg o okresie sphty do 12 nrcy 22260,55 zl

2

NalezroSci z tgulu podatk6w, dotacji cel ube4iecreri

spobczrych i zdrowo!:ych oraz innych tyh,il6w

publiczroprawnyctr"

4 352,89 ?1

3 Pozostale nalezroSci 316,50 z)

4 NalernoSci z tytulu qnagrodrri 59,14 A

J.

6.

Opis ope racji



1.8. llykaz po4ycji c4ynnych i biernych rozliczefi migdzyokresowych

2. INFORMACJE I OBJASNIENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT

Rachunek rysk6w i strat sporzqdzony w wersji por6wnawczej.

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodtiw ze sprzedaZy uslug.

Instytucja kultury uzyskuje przychody z tytulu Swiadczonych ustug i dotacji z Gminy

Zawiercie oraz innych instytucji. Przychody te przedstawiajq sig nastEpuj4co:

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZV T ZN6WruNE Z NIMI

Lp.

Stan na

poczetek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

Og6lem czynne rozliczenia miedzyokresowe koszt6w

* polisa ubezpieczenia mienia
* koszty imprez
* licencje programu
+ prenumeraty
* pozostale (stoart, Backap Allians, domena mok.pl)

9 733,17

3 073,97

703,67

5 087,09

858,s6

22 8t0,L4

7 255,07

8 290,95

6134,7t
735,75

393,65

2

Og6lem czynne rozliczenia miqdzyokresowe przychod6w

* wielkoSi dotacji inwestycyjnej
+ przychody imprezy

1513 152,93 2 423 802,10

1510 115,92 2 423 802,10

3 037 ,Ot

Wyszcze96lnienie 2020 ruk 2021 rok

Przyclndy zr sprzedazy bilet6w na filmy (K ino) 358 093,83 zl 385 880,60 zl

Prryclndy zr sprzedazy bilet6w na imprezy 70 135,21 zl 177 s41,46 d
Prrychody z t5,tuhr opbtza fiznlw z,'jgclach 28 471,23 zl 49 261,00 A

Prrychody z tytuhr czyrszisw 75 259,86 * 208 247,43 zl

Prrychody z tltnlu wyujmu Sali 40 206,50 A 34 440,00 z)

Prrychody z tgulu sprzeda2y pozostalych m[rg 13 037,64 z) 12 073,35 z]

Prrychody z q.tuhr sprzedai popcomu w kinie A 19 613.03 zl

Prrychody z tytulu sprzedazJ towar6w - wydawnictw 2 906,27 A 1 901,98 zl

3 008 500,00 zl 2 740 000,00 z)

Dotacje celowe z Gminy Zawlercb z) z)

Dotacje z Ministerstwa Kuhury i Dziedzictla Narodowego zl 112 350.90 z]

3 596 610,54 il 3 741 309,75 d

Wyszczeg6lnienie (tytuly)

1

Dotacja Podmiotowa z Gminy Zawbrcie

Razem pzychody netto ze splze daZy i zdwnane z nimi



Wys zcze 96lnie nie 2020 rok 2021 rck

Odpis annrtyzaclny od drodk6w trwalych w czgdci

sfirarsowanych dotacjami lub otrzynunych nieodphtnb

ksiggowany na pozostale prrychody operacyjne w
korespondencji z rozliczeniami migdryokesowy,rni
prrychod6w (dotacja inwestycl na)

81 933,75 z) 123 968,0s d.

Rrefimdacja wynagrodref 7 31,9,83 zl 1904,71 A
Odsd<odowania il 1258,84 d.

Darowimv 1 000.00 zl il
Pozostab prrychody 750,67 d 5 76t.27 A

Skhdki zuS zr,vohione z opb;canaTarcza

a@kty4,sowa 2.0 (DzU. 2020.695)
74 9s0,28 d z]

KFS ksZalcenie ustawiczre pracorvnk6w 22 240,00 z] ?1

Razem pomstale przychody operacyjne 188 194,53 d 132 892,87 il

POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYINE

PRZYCHODY FINANSOI|/E

Wyszcze grilnienie 2020 rok 2021 rok

Odsetki od 6rodk6w pienigmych 1 878,80 2 2 031,65 zl

Odsetki od nab2noSci A zl

24t,s2 d 0,96 A

Razem przychody finarsowe 2120,32 il 2 032,61zI

2.2. Rozliczenie gliwnych po4ycji rdiniqcych podstawg opodatkowania podatkiem

dochodowym od Wnikufinansoh)ego (zJ)sk, struly) brutto.

Pozostab prrychody finarsowe



Rodiczenie roczre podatku dochodowego za 2021 r.

Przychody

Prrychody rctto ze sprzsdairy 888 958,85 zl

Prrychody z ty,tulu otrzynranych dotacji podmiotowej i celowych 2 852 350,90 z)

Prrychody finarsowe 2 032,61 zl

Pozostale prrychody operacyjre 132892,87 d

Razem przychody 3 876 235,23 il
Pzychody nie bgdqce przychodami podatkowyrni 123 968,05 zl

Odpis amorryzacyjny od Srodk6w trwalych w czg6ci

sfinarsowanych dotacjami hrb otrrynnnych nieodphtnie

ksigowany na pozostab prrychody operacyjrr w koresponderrji

z rozliczeniami miQdryokresowymi prrychod6w

123 968,05 z)

Przychodv podatkowe 3 752267 18 zl

Koszty

Kosay dziahknSci operacyjrrj 4 022 083.56 zl

Kosay finarsowe 0,38 Z

Pomstab kosdy operacyjrr 3 287,17 A

Razem koszty .l 025 37l.ll zl

Koszty nie stanowi4ce koszt6w uryskania 3 008 982,87 zI

Kosly sfinarsowane z dotacji 2 852 350,90 z)

AnnftlzacjaNKLrP 123 968,05 zl

Kosdy reprerentacyj ne (kwiaty) 255,00 zl

Koszy wydawnbtw przekaane na cele statutowe

Kosty za rnedia zAanego budynku uI Filaret6w 1 L 795,3121

Niezamorryzowam czESi Srodka trwalego (zdany) 160,98 zt

Wynagodrenie z t5.tulu r.nnowy zlecenie za rok 2021 ryphcone w
sgcztu2022 r.

27 7L6,20 zl

Skhdki zuS od urn6w zleceir opbcore w 2O22 r. 4odnn z
terminem phhosci

2 725,55 zl

Kosdy uryskania przychodu roku 2019 I 016 388,24 z-l

Koszty Podatkowe I 016 388,24 zr

Doch6d 2 735 878,94 il
Koszty do opodatkowania zl

Dochrid podle gajecy avolnie niu 2 735 878,94 zl

510,88 zl



3. Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Liczba zatrudnionych w grupach zawodowych w przeliczeniu na pelne etaty wg stanu na

d2ieh31.122021 r.

Wyszcze g6lnie nie

Liczha
zatmdnio nych w
roku obrotowym

Kobiety n{ginzyin

Liczba

zatrudnionych
w poprze dnim

mku

1. Zar4d 2,00 2,00 0,00 2,00

2. Pracownicy administracyj no

biurowi
9,00 6,00 3,00 6,00

3. Praco*nicy nier,r,toryc zri 3,00 3,00 0 00 5,00

4. Pracownicy technicai (akustyk,

oSwietleniowiec, kinooperatorry)
3,00 0,00 3 00 3,88

5. Pracownicy obshgi i
gospodarcry (robotnicy

gospodarcry, bileter4y, portierry)

9,00 6,00 3 00 11,75

Razem 26,,00 17,00 9,00 28,,63

Zawiercie, 30.03.2022 r.

DYREKTORGLOIVNA KSI EGOwA
lM'1r*All

Moiika Palka-Cis/ewska Ka rol i na K i nd I e r- Skowro nek

Sporzqdzil Zatwierdzll



Zarzadzenie Nt 1547 12022
Prezydenta Miasta Zawiercia

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania fina nsowego za 2021 r. Miejskiego OSrodka Kultury

,,CENTRUM" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t j. Dz U. 2021 poz. 217

z p6n. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U.

z 2022 (. poz. 559\

- zarzqdzam-

sl
ZatwierdziC roczne sprawozdanie finansowe za rck 2021 Miejskiego Osrodka Kultury

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu stanowiEce zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Zaeqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

,,CENTRUM"

Prezydent ta

t-u narski


