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BILANS
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sporz¹dzony aa dzieñ:........31 .grudnia 2015/pk,
Jednostfw obliczeniowa:

Koszty zakoñczonych prac

rozwojowych

Inne wartoœci tiiematerialne
i prawne

Zaliczki na wartoœci
niematerislns i prawne

grunty (w tym. prawo

u¿ytkowania wieczystego gmutu)
budynki, lokale i obiekty
m¿ymerii l¹dowej i wodnej
m-z¹dzema feoluriczue j, massyny

œr¥dki transportu
inBfe œrodki trwale
œrodki trwa³e w budowiK
Zftfie¿ki na œrodki trwa³e

Rezerwa z tyhAi odroczonego

wl)udowje

jgodatku dochodowego

Odjednpstek powi¹zanych

Rezerwa na œwiadczenia
eme-tytalne i podobne
- dhigotenninowa

Od.pozostatych ^ednostek^

finansowe
J^. wjethios&achpowiiizaiych
- udzia³y ³»b akcje

0.00

0,00

0.00

0,00

Pozosta³e rezerwy
d³ugoterminowe
• krótkoferaimowe

- ^dzielone po¿yczki

±1

urnê d³ugoterminowe aktywa
jRitansowe

w pozostatycfa jednostkach

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wobec jednostek powt¹zaaych

^

mnê papiery wartoœciowe

0,00

- lcrótkoteroainowa.

SlfBi5^

is5i"^sSn'@syyffi

Nieruchomoœci
Wartoœci niênaateriatoe i prawne
D³tigoterminowo aktywa

0.00

Wobec pozosfa³ycb jednostek
laredyfy i po¿y&¿la^

ztytuhi emisji dht¿aych

b)

papierów wartoœciowych

c)

inne zobowi¹zania fioansowe

Jl

inne

-uda³aby lub akcje
- Sine papiery wartoœciowe

Wobec jsdnostek powi¹zanych

0,00

0,00

- ^(Izielone po¿yczki

2 tytoSs dostaw i ushig,
o okresie wymagaluoœci:

0,00

0,00

17429,00

13379,35

a)

wme d³ugotemiin.owe aktywa
fmsnsowe
Inne inwesfycjc d³ugoterminowe

do 12 miesiêcy
—powy¿ej 12 miesiêcy

b)
Aktywa z tyhihi odroczonego
jiodatku^gchodowego
Jnrie rozliczenia
miêdzyokresowe

inne

Wobec pozosta³ych jednosfeli;

^

kredyty i po¿yczki
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b)

^

•& tytu³u emisji d³u¿nych
jpapierów wartoœciowych
inne zobowi¹zania finassowe
z iytuhi dostaw i ushig,
o okresie wyjnagahioœej:

16 357,00

13 379.36

Pó³produkty i produkty w toku

—do 12 miesiêcy

16 357,00

13 379,35

Prpdukty gotowe

—fowyŸty 12 miêsie

d)

Materiaiy

^

Towary

n

Zaliczki na doafawy

i^^tm'if3sS^'3'BSSB^^Sl-^S!S

NUe¿aosci od jednostek
pdwitizanych.
z tytu³u dostaw i us³ug, o

a) otoesie sp³aty:

0,00

0.00

0.00

0.00

zaliczki ofrzymaaÊ; na dostawy
zobowi¹zania wekslowe

g)

z tytu³u podatków, rei,

h)

z tytu³u wynagrodzeñ

ubezpieczeñ i innycliœwiadczeñ

inne

-d° 12miesiÊcy

a)

inne

TST^e¿uoŸci od pozosta³ych
jednostek
z tytu³u dostaw i us3ug, o

A
J&
MW
A

Ujemna wartoœæ finny
Inne rozliczenia
miêdsyo&resowe

7367,16

5915.32

4 990.77

1 840,44

- d³ugotemimowe

4 990^77

1 840.44

- lcrófkot&numowe

2 376,39

4 074,88

113509,05

50812.01

0,00

0.00

0,00

0.00

113509.05

50 812,01

113451.77

50 700.13

57.28

111.88

okresie sp³aty:
-do 12 miesiêcy

b)

57,28

111,88

72412,26

70 496.28

72 412,26

70498,28

BiSS^g^^-

"powy¿ej 12 miesiêcy

J³l

1 072.00

-powy¿ej X2 miesi^c^
z (y tuhi podatków, dotacji, ce^
iróezpiecze¿ spo³ecznych
i zprowotaych oraz innych

œwiadczeñ

imib

dachodztmeBa drodze s¹dowe|

Któtkofemuriowe aktywa
fujiansowe
wjednosticacli powi¹zanych

-sudzialy lub akcje
-Jnne papieiy warto^ctowe

udzielone po¿yczki

^

•lane krófkotenumowe aldywa
.finansowe

w tiozosfalych jednostkach
-'udziaiy lub afccje
•inne papier/ warto^Ciiowe
- Udzielone po¿yczki
•innefoó&otennmowe aktywa
finaiasowe

o)

œrodki pieniê¿ne i inne aktywa
le

- ijcodki pieniê¿ae w kasie i na
irachmikadi
^me œtodki pieniê¿ne
-inne aktywa piem^tie
huie inwestycje

k^Ew^tuaOTre

^

G£ÓWNA K^IÊ^OWA
Irena
(Data i pdjdpis osoby^ ktdrsj powieirzono'prowa<Izetue ksi¹g
rachunkoyy&h)

DTj?S!%yOK
^czBt^^o DoiBU<KuIt
r^<",

.10.Q 5-.ZM& -'^8&^a(a Kwhlv9ka
(Data ipodpis kierowflika jednostki, a je¿eli jednostk¹.
kienye oigan wieloosobowy, wsiiyetlarfi csdoofc<Sw tego otgauu)

DnA: Wydaiw^ictwoFodatkowc OOHNsp. z o^>., fi6-46Q Goraów Wlkp„ ui. Owocowa 8,
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Chos?,czer'^ki Dom Kultury
ui. Bohaterów Warszawy T7
73-200 Choszczno

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT

^ tel.0957657296
?^S<i4UWró3,^EGOMOQQ^.5.333
(pieczêæ Jednostki)

sporz¹dzony za okres .......O1.p1;2p15r, do.31..12;2015r,
(wariant porównawczy)
Jednostha obliczeniowa:... zt

II
'^ ni

w
;iu.

:m

} IV

^v

VI
vn

Vffi

un

-od jednostek powi¹zanych
Ptzychody netto ze sprzeda¿y produktów
Zmiana stanu produktów (zwiêkszenie -wartoœæ dodatnia,
zmniejszenie - wartoœæ ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeby jednostki

Amortyzacja
ZuAyoie materia³ów i energii
Ushigi obce
Podatki j op³aty, w fytn:
- podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spo³eczne i itme œwiadczenia
Pozosta³e koszty rodzajowe
WartoS6 aprzecfanydi towarów i ttiateri^ów

ni
II

Aktualizacja wartoœci aktywów niofinansowych

m

.IV

30 792,07

60 323.371

7 847,96
164 888,S4
184 164,13
66 665,41

6 815,76|
160 160,36]
234 05S,72|
73 534,871

465 829,37
96 874,07
2 032,38

494727,101
102 034,091
9 816,831

876 000,00
134 876,61

881 000,00|
71 974,411

52,14

52,30|

21,14

0,15|

Przychodynetto ze sprzs.dazy towarów i materia³ów

Zysk ze zbycia niefinanaowych aktywów trwaiycli
Dotacje
Inne przychody opsia&yjne

n

/

\J

Strata ze zbycia meliaansowych aktywów trwa³ych

Dywidendy i udziaiy w zyskaoht w tym:
od jednostek powi¹zanych
OdsetkL, w tym;
- od jedaostek p owijanych
Zysk ze zbycia, inwestycji
Aktualizacja wartoœci mwestycji
Inne
Odselfct,wtym:
dla jednostek powi^zanYch
Aktualizacja wartoœci inwestycji

Pozostele obowi¹zkowe zamiiejszenia zyslm (zwieTszenia sh-f

G£ÓWNA KSIÊGOWA

W^M^.

IrenW^recka

(Data i podpis osoby, której powieizono prowadzenie ksi¹g
rachunkowych)

¥O.QbW ^ A^/^aj^
(Data i podpis kierownika jad nosttc j. a Jszei! jednostk¹'
klaruje organ w!s!oosobttv/y, wszystkich cz³onków tsgu organu)

Drut;: Wydawntælwa Podatkowo GOFINsp. zo.<»., 66-400 Goiz&wWIkp., vi Owocowa 8.
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Choszczeñski Dom Kultury

f:

Sprawozdanie finansowe za okres od 01*01.2015 do 31*12.2015
'st:

INFORMACJA DODATKOWA
Opis radumkowoœci oraz sprawozdanie finansowe Choszczeñskiego Domu Kultury

za 2015 rok

A. INFORMACJA OGÓLNA
I. Choszczeñski Dom Kultury w Choszcznie , zwany dalej ,,CHDK³' dzia³a na

podstawie Zarz¹dzenia Nr 18/75 Naczelnika Miasta i Gmiuy Choszczno z dnia l paŸdziemUca
1975 r.

11 CHDK dziata w formie samorz¹dowej instytucji kultury, posiada osobowoœæ
prawn¹ i jest wpisany do Rejestru instytucji lcultury prowadzonego przez organizatora pod
numerem l.

IH. Celem dzia³alnoœci CHDK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspofeajame potczeb
i aspiracji fculturaSnych spo³eczeñstwa poprzez tworzenie, zipOTwszectouartie, orgamzowanie
oraz promowanie dzia³alnoœci artystycznej i kulturalnej na terenie gminy Choszczno,
CHDK mo¿e prowadziæ tak¿e ima dzia³alnoœæ, a œrodki z niej uzyiskane przeznaczone s¹ na
realizacjê dzia³alaoœci statutowej.
Sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu koatyrmowania dzia³alnoœci

kulturahiej i gospodarczej w- przysz³oœci gdy¿ nie zaistnia³y okolicznoœci, które
wskazywa³yby na zagro¿enie kontynuowania przez jednostkê dzia³alnoœci w daj¹cej siê
przewidzieæ przysz³oœci.

W. Rachunkowoœæ Cfaoszczeñskiego Domu KuUury prowadzona jest zgodnie z
ustaw¹ o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku. ( Dz. U. z l ³ marca 2013 r. póz. 330
ze zna.).

l. Choszcze.ñskl Dom Kultury stosuje nadrzêdne zasady rachunkowoœcizasadê istot&osci, memoria³u, ci¹g³oœci dokumentacji zapisów ksiêgowych
i zasadê ostro¿noœci. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Ksiêgi rachunkowe prowadzone s¹ przy pomocy komputera

system informatyczny oparty Jest na programie firmy INSERT.
l
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V. Metody wyceny
l. Œrodki trwa³e i wartoœci niemateriahie prawne wycenia siê w cenach nabycia
posmiejszonych o odpisy amortyzacyjne.

2. Bwidencjê iloœciowo - wartoœciow¹ œrodków trwa³ych prowadzi siê
w nastêpuj¹cy sposób :
a) ewidencjê iloœciowo - wartoœciow¹ œrodków trwa³ych o wartoœci powy¿ej
3 500,00 -A w ksiêdze œrodków trwatych
b) ewidencjê iloœciowo - wartoœciowa œrodków trwa³ych o wartoœci poni¿ej
3 500,00 z³ w ksiêdze itiwentarzowej
3. Do œrodków trwa³ych, o których mowa w ust 2pkta stosuje siê przepisy
okreœlaj¹ce stawki i kwoty rocznych odpisów poszczegóhiych œrodków trwa³ych
na podstawie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (za³¹czali: nr l do

Ustawy o PDOP )oraz zasad okreœlonych w art. 16 h ust l pkt l Ustawy PDOP.
4. Do œrodków trwa³ych o których mowa w ust. 2pkfc b, dokonuje

siê jednorazowych odpisów- w momencie przyjêcia tych œrodków trwa³ych
do u¿ytkowania.
5. Nale¿noœci i zobowi¹zama s¹ wycenione w kwocie wymagaj¹cej zap³aty.
6. Fundusze w³asne i pozosta³e aktywa i pasywa wycenia, siê w
wartoœci nonmialnej.

VI. -Inwentaryzacja.

Zgodnie z art26 Ustawy o rachimkowoœci na ostatni dzieñ rolai obrotowego dokonano
rawentaryzaojl:
l. Drog¹ spisu z natury ( art.26ust. l pkt l )- œrodków pieniê¿nych w kasie.

2. Drog¹ potwierdzenia sald (alt 26 ust. l pkt 2 ) - œrodków pieniê¿nych na
rachunkach bankowych,
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VII. Dzia³alnoœæ podstawowa.

l. Dzia³alnoœci¹ podstawow¹, dla której ustalone przychody oraz odpowiadaj¹ce
tym pochodom koszty realizacji zadañ statutowych s¹:

a) Dotacja podmiotowa otrzymana z bud¿etu Giñmy - 850 000,00 3d
b) Dotacja celowa - 31000,00 z³
w tym:
- przeciwdzia³ame narkomanii 5 000,00 z³

- profilaktyka alkoholowa 15 000,00 z³
- profilaktyka aUkoholowa „ Klub Akwarystyozny" 11 000,00 z³
c) Przychody finansowe - 52,30 z^
d) Pozosta³e przychody operacyjne - 71974,41 z³
e) Przychody ze sprzeda¿y us³ug Mturahiych - 60 323,37 z³
f) Zyski nadzwyczajne - ³ 093,45 z³

Na dzieñ bilansowy wymk finansowy uwidoczniony jest na koncie 860 wykazany w
rachunku zysków i strat w celu ustalenia wynilai finansowego bnrito ze sprzeda¿y,
Choszczeñsld Dom Kultury ewidencjonuje koszty na kontach rodzajowych zespo³u „4".

2. Rachimkowoœæ CHDK prowadzona Jest synfótyczme w ksiêdze dziennik
g³ówna, a analitycznie w zestawieniu obrotów i sald.

Zapisy w tych urz¹dzeniach obejmuje bilans otwarcia i daty od 01.01.2015 roku
do 31.12.2015 roku. Zapisy dokonywane s¹ zgodnie z zak³adowym planem kont

na podstawie poleceñ ksiêgowania. Obroty z poleceñ ksiêgowania przenoszone
s¹ do ksiêgi g³ównej.
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Ewidencja ksiêgowa obejmuje równie¿:
• ksiêgê œrodków trwa³ych
• ksiêgê inwentarzow¹ wyposa¿enia
• tabele odpisów umorzeniowych

Podstaw¹ dokonywania zapisów ksiêgowych, s¹ nastêpuj¹ce dowody :
• faktury obce

• faktury sprzeda¿y
• raporty teowe, dowody zastêpcze KW i KP
• wyci¹gi bankowe
• delegacje s³u¿bowe
• noty ksiêgowe
• polecenia ksiêgowania

3. Przy ewidencji kosztów stosuje siê uk³ad rodzajowy. Przy sporz¹dzeniu
sprawozdañ finansowych ma zastosowame porównawczy rachunek zysków i
s;
strat.

4. Choszczeñsld Dom Kultury po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
fmansowego, wynik fmansowy za rok objêty sprawozdamem przenosi na
fundusz instytucji.
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B. INFORMACJE O B30LANSIE

AKTYWA
82437,66

I. Aktywa trwale
l. Rzeczowe aktywa trwa³e- konto 020,

060

82 437,66

a) Œrodld trwa³e powy¿ej 3 500,00 z³
- wartoœæ brutto
- umorzenia

l 794363,44
l 711925,78

- wartoœæ netto 82 437,66

Zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci ChoszczeósH Dom Kultury dokonuje odpisów
amortyzacyjnycji od œrodków trwa³ych. Zgodnie z art.22 a ust l ustawy o PDOP amortyzacja
w kwocie 6 815,76 zl stanowi koszt uzyskania przychodów.

II. Aktywa obrotowe 56727,33
l. Nale¿noœci krótkoterminowe 5 915,32
a) nale¿noœci od kontrahentów konto 200 1840,44
b) nale¿noœci z tytu³u Vat konto 221,225 4074,88
2. Œrodki pieniê¿ne 50812,01
a) rachunek podstawowy konto 130 49 624,02
b) œrodki pieniê¿ne-w kasie konto 100 1076,11
c) inae œrodM pieniê¿ne konto 135 111,88

Razem suma aktywów 139164,99
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PASYWA
l. Fundusze w³asne 55175,48

l. Fundusz jednostki 121878,88

Wynik finansowy netto za rok obrotowy " 66 703,40

A. Przychody 1014443,40
B. Koszty dzia³alnoœci statutowej l 081146,93

Strata: - 66703/40
II. Fundusze specjalne 111,88

l. Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych konto 950 111,88

III. Zobowi¹zania toróikotennmuwe 13 379,35
l. Zobowi¹zania wobec kontrahentów konto 210 13 379,35
IV. RozUczænia miêdzyokresowe 79 498,28
l. Dotacja celowa-budowa schodów konto 842 70 498,28

R»%em suma pasywów 139164,99

PODSUMOWANIE
Bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów obroty w kwocie 139164,99 z³ i zamyka siê
wyniidem finansowym na ca³okszta³cie dzia³alnoœci strat¹ 66 703,40 z³.
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C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2015 ROK:

I. Przychody netto ze sprzedamy i zrównane z nimi, w tym.; 60 323,37

l. • Przychody netto ze sprzedamy produktów 60 323,37

II* Koszty
l. Kos2ty dzia³alnoœci statutowej konfarodz¹jowe zespo³u „4"

* amortyzacja (konto 410)

1081145,73
³ 081145,73
6 815,76

* zu¿ycie matemdów i energii (konto 420,421)

160 160,36

* us³ugi obce (konto 430,431,432)

234 056,72

* podatld i op³aty (konto 440)
*• wyjtiagrodzenia ( konto 450)

73 534,87
494 727,10

* ubezpieczenie spo³eczne i inne œwiadczenia

xia rzecz pracowników ( konto 460^461,470)

102034,09

* pozosta³e koszty rodzajowe (konto 471,472)

9 816,83

IU. Pozosta³e przychody operacyjne

952974,41

l. Dotacja podmiotowa i celowa GmimChoszczao (konto 740) 881000,00
2. Pozosta³e pizy&hody operacyjne (konto 741) 71974,41

FVr. Przychody JKna-nsowe

l. Odsetki (konto 760)
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Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

0,15

VI. Koszty finansowe

³. Odsetki (konto 770)

0,15
1,05

YEI. Pozosta³e koszty operacyjne

l. Ró¿nica wynikaj¹ca z zaokr¹gleñ Vat

1,05

1093,45

VIII. Zyski aadawyczajne

l 093,45

³. Odszkodowanie za uszkodzony dach

Wynik brutto na calóksztalcie dzia³alnoœci

-66703,40

l. Wynik na dzia³alnoœci
• Przychody z dzia³alnoœci statutowej

+

• Pozosta³e przychody operacyjne

941 323,37
l 081145,73
+
71 974,41

• Przychody finansowe

+

• Koszty realizacji dzia³añ statutowych

52,30

• Koszty finansowe

0,³5

* Pozosta³e koszty operacyjne

1,05

• Zyski nadzwyczajne
Wynik-strata
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PODSUMOWANIE
l. Sprawozdanie finansowe obejmuj e :

a) Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2015 roku
b) Rachunek zysków i strat sporz¹dzony za 2015 rok
c) Infonnacj ê dodatkow¹
2. Bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów obroty w kwocie 139164,99 z³
i zamyka siê strat¹ bilansow¹ w kwocie 66 703,40 zL
3. Dochody Ch-oszczeñsMego Domu Kultury korzystaj¹ ze zwolnienia

z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust l pkt 4 oraz ust. l b, gdy¿
w ca³oœci przeznaczone s¹ wy³¹cznie na cele statutowe zwi¹zane
z upo-wszechmamem kultury.

4. Choszczeñsld Dom Kultury na dzieñ 31.12.2015 roku zatrudnia³ 12pracowników
na umowê o pracê, w tym :
• 11 os6b im umowê o pracê na. czas nieokreœlony na pehiy etat
• l osoba na umowê o pracê na czas nieokreœlony na ^ etatu
oraz 10 osób zatrudnionych na umowê zlecenie, w tym :
• 9 osób zatrudnionych w charakterze instruktorów
• l osoba pracownik do prac remontowych
5. Sprawozdanie finansowe me podlega badaniu przez bieg³ego rewidenta - me
spe³nia warunków okreœlonych w art. 64 nst. 4 ustawy o
rachunkowoœci.

6. Fundusze sjpecjahie w kwocie 111,88 z³ stanowi stan konta Zak³adowego Funduszu

Œwiadczeñ Socjahiych na dzieñ 31.12.2015 roku.

O£ÓWA^SIÊGOWA
Irer^f, Górecka

Td: GJWNL-LHJGH-BGOJZ-PIBHC-FDJAS. Uchwatony
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