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Uchwala Nr XU59/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 9 czerwca 20l5roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego O5rodka
Kultury w Brzesku za rok20l4r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 594 z p6inzm.) oraz
art.53ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (teks jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz 330 z p6in.zm) i art. 9 ustawy z dnia 25 puldziemikz 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu dzialalno3ci kulturalnej (tekst jednolity Dz.rJ.z 2012 r.
po2.406.) -Rada Miejska w Brzesku uchwala co nastgpuje:

$l
Zafitierdza sig sprawozdanie finansowe Miejskiego OSrodka Kultury w Brzesku za

rok2014 obejmuj4ce:
l. bilans, wykazuj4cy sumy obrot6w po stronie aktyw6w i pasyrv6w w kwocie

473.840.77
2. rachunek zysk6w i strat, zamykajqcy sig zyskiem w kwocie 20.246,30 zl.
3. wprowadzenie,
4. informacje dodatkow4 uproszczonq.

$2

Zysk w kwocie 20.246 ,30 zl przeznaczony bgdzie na zwigkszenie Funduszu
Instytucj i Kultury.

$3

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Brzeska.

$4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeri
Urzgdu Miejskiego w Brzesku.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Brzesku
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Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za rok20l4

I. Informacje og6lne:

l.Nazwa i siedziba instytucji:

Miejski OSrodek Kultury
ul. Pl. Targowy l0
32-800 Brzesko

2. Podstawg prawne instytucji stanowi:
- statut
- wpis do rejestru instltucji kultury ,prowadzonego przez Gming Brzesko w dniu 01 kwietnia 1992 roku

pod numerem l.
- ,rtu*u ,,O organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej" 225 paiAziemika 1991 roku

3. Miejski Oirodek Kultury posiada:
- Regon 000597021 nadany przez Krajowy Rejestr Urzgdowy Podmiot6w Gospodarki Narodowej.

- NIP 869-10-35-760 nadany prz ezlJlz4d Skarbowy w Bzesku

4. Przedmiotem dzialalno6ci jest:

- prowadzenie dzialalnosci kulturalnej w zakresie gromadzenia, udostgpniania i upowszechniania

kultury.

II. Miej ski Odrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2014 do

3l.12.i}l4,sporz4dzone przy zalo2eniu kontynuacji dzialalno5ci'

Na dziei sporz4dzenia iprawozdania fmansowego nie s4 znane zdarzertia ktgre moglyby zagraiat,

kontynuowaniu przez jednostkg dziatalno6ci w okesie najbliiszych 12 miesigcy w niezrrienionym

zakresie.

III. W biei4cym roku obrotowym w sklad jednostki nie wcho&ily wewnEtrzne jednostki organizacyjne

,ouo*iarun" do sporz4dzania, samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie byla wigc

zobowiqzana do sporz4dzenia l4cznego sprawozdania finansowego '

IV. Sprawozdanie finansowe sporz4dzono zgodnie z wymogami ustawy o Rachunkowosci z dnia29

*rr"6oiu 1994 @2.U.152poi. lZiZ z pOimeiszymi zmianarni) stosuj4c zasady rachunkowo6ci

okreslone w niej. Przyjgte zasady rachunkowoici MOK stosuje w spos6b ci4gly, jednakowo gmpuje

operacje gospodarcze, wycenia aktlra i p*y*u, w tym takze dokonuje odpis6w amortyzacyjnych.

Urt4u"*io{ f111*.o*y i sporz4dza sprawozdanie finansowe tak aby za kolejne lata informacje

w nich zawarte bylY Por6wnYwalne.





V. Poszczeg6lne aktywa i paslva bilansu wycenione zostaly na dzieli

3l .12.2014 roku w spos6b nastgpuj4cy:

AKTYWA TRWALE obejmuj4ce:

- rzeczowe aktpva trwale, obejmuj4ce Srodki trwale, wycenione wedlug ceny nabycia, pomniejszone o

dotychczasowe umorzenie.
- oapisy amortyzacyjne dokonywane sq w oparciu o plan amortyzacji, okeSlaj4ce stawki i kwotq

rocznych odpis6w amortyzacyjnych.
Amortyzacja naliczana jest metod4 liniow4-
- Srodki trwale o wartosci:
a) skladniki maj4tku o przewidywanym okresie u2ytkowania powyzej roku oraz wartosci pocz4tkowej

rrie pnekraczzl4cej 1,5 tysi4ca zlotych traktowane s4 jak materialy, t^. Ze obciqi:;)4 one koszty zu2ycia

material6w w chwili zakupu i objgte sq ewidencj4 ilosciowq wg uZytkownik6w - pozabilansowo-

b) od 1500 zl do 3500 zl odpisl"wane sq jednorazowo w miesi4cu przek'azanta do u2}tkowania w koszty

amortyzzcji jednorazowej oraz ujmowane w ewidencji Srodk6w trwatych ilo6ciowo-warto6ciowej

p.o*udrorr"i 
- 
pozabilansowo ,wyjStek stanowi sprzgt komputerowy kt6ry bez wzglgdu na wartosi

ujmowany jest w ewidencji bilansowej.
ci Oo a-o.tyracji 6rodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych o warto6ci pow. 3 500 zl

siosuje siQ m"toay i stauti przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych.

- irodki trwale w budowie w wysoko6ci poniesionych naklad6w'

AKTYWA OBROTOWE obejmuj 4ce:
- materialy wedfug cen nabYcia

- naleino5ci * fwocie wymagaj4cej zaplacie pomniejszone o odpisy aktualizuj4ce na nale2noSci

w4tpliwe, z zzchowariem zasady ostroznej wyceny

- Sioaf pi"oigirn" w kasie, na rachunku bankowym wycenione w wartoSciach nominalnych.

- rozliczenia miEdryokresowe wyceniane wg wartoSci poniesionych naklad6w

PASYWA obejmujqce:
- zobowiqzania w kwocie wyma garrei zaplaly ,
- 
-;r*y 

na nagrody jubileuszowe utworzone w wysokosci szacunkowej, zaktualimwano wartos6

rezerw na,Swiadczenia pracownicze

- fundusz instytucji wyceniono w wartoiciach nominalnych

YI. Sprawozdanie zostalo sporz4&one zgodnie z vymogami ustawy o rachunkowosci obowiqzuj4cymi

j;#G. Miejski Osrodek Krlt rry 
"poi4Aru 

rachunek zysk6w i strat 1wariancie 
por6wnawczym. W

,p.u*oribri, fin*ro*y- *ykurun e i4 zdarzena gospodarcze zgodnie z ich tre6ci4 ekonomicznq.

fiyoit fro-ro*y ^ i*y rok obrotowy obejmuje 
-wszystkie 

osi4gnigte. i prrypalajace rn je1 rzecz

przychody or*'rn';,qrn"-, ty-i p.ry.mau.i roirty zgodnte z zasadami memoriatu, wsp6lmiemo6ci

przychod6w i koszt6w oraz ostro2nej wyceny'

VII. Srodki trwale sq wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny skladnik6w maj4tku

pomniejszonych o skumulowane umorzenie'

bo 
""tO* 

podatkowych przyjmowane byly stawki amortyzacyjne wynikaj4ce z ustawy z dnia 15 lutego

isgz rot, o podatku ao.loao*y11 od oiob prawnych okeSlaj4cej wysokoS6 amortyzacji stanowiqcej

koszty uzYskania PrzYchodtiw'
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Rachunek zysk6w i strai wariant Por6wnawczy

za popzedni rok obrotowy
2013

za biezqcy rok obrolowy 2014

A
PJzychody netto ze sprzedaiy i zr6tYnane

z nimi

'ts3838s,97 1532316,57

I

Przychody netto ze spzedazy produktow 234041,22 219568,35

lt

Zmiana stanu produktow (zwiekszenie wartogc

dodatnia zmnieiszenie warto6c uiemna)

Przychody netto ze spzeda2y towar6w i

malerial6w
33971,75 17832.22

Dotacje podmiotowe organizalola 1270333 1294916

Pozostale dotacje i przychody na dzialalno6d

B Koszty dzialalnosci operacyjnej 1547071,5 t 5t051l,42

Amortrzacia 35804,2 15473.96

Zu2vcie material6w i energii 246507,03 208661.4

l usfuqi obce 235867.53 232739.05

Podatki i oDlaty 15105,79 13755,08

wvnrdrodzenia 845841.88 i53778.87

ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 153284,89 156389,13

vI Pozostale koszty rodzaiowe 1466,0,22 29713,93

WartoSic sprzeOanych towar6w i material6w

c zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) 3685,57 21805,15

D 5"6sta1s przychody oPeracYjne 21314,45

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w

Dotacje
lnne pzychody operacvine 24314,45

E Pozostale koszw oDeracyine 478',1,4 3580,q

SGia ze zoycla niennansowych aktludw
trwalvch

ll
Alitualizacja wartoaci aktyw6w
niefinansowYch

t nne kosztY operacYine 4781,4 3580,

F
@l 10847,46

(c+D-E)

1 8224,55

G Pfrffi6y' 616nsowe | 1831,8 2021,75

Odsetki 1834,8 2021,75

lnne
H Koszty finansowe 0

I Odsetki
lnne
zysf. tstrata ) z ozialalnosci gosPodarczei
IF+G-HI 12682,24 20245,3

J
Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.l - J'll)

0

Zyski nadzwyczajne
ll lStraty nadzffyczajne
K TzYsk / stnta brutto (l+J) 12682,21 2UZ4b

L lPodatek dochodowv

M
N

Pozostale obowi4zkowe zmniejszenia

ZYsk (strata)netto (K-L-M) 12642;. 20246,3

Marta Hamowska
soorzadzil

cr6wNefYrEcole

*g, I'Io o

Brzesko 31.03.2015
miejscowosa i data zauie'|dzr 
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MIEJSKIOSRODEK KULTURY W BRZESKU
BILA S J€OI{OSTEX

z syhczonism brnk6u a ub.zPiecircloll na drist 3r.12.i0tar.
Slan na

31 12 2013

Str m

31.12.m11

Slan rla Strr €

71 12 rtla
Attvr. !\r.lo hrt.3u3t I Plt 1!l 330691,1 325233t, XrDir.l llundu*l wla.nv 301542,, 321714,7?

W.noSd niem.t ri.lne i pr.wne (rrt3
Gt I ott't4..r!331

K.pir.l (f lndurz) pod6uwowy
268E60.19 30't512,17

Koszty zakoiczooyti Drac roavojoivYdl

Kapit l (fundusz) zapasowy

2 lnne wanosci ni€malerialne i prawne
ll K.pit l z anoalizacii wyceny

3 Zahczki na warto3ci niemalenalne i prawne Pozostde Kapataly rez.rwowe

Rze€zove attywa tmale (srntal z l.t ubieolvch

-roda 
trwale (an . 3 usl. I pkt 1 5) 12642.24 2024tt.

29890.00 ?9890.00 B Zobotl@nh (.rt. t u3t 1 pxt 20) I

l'z.rry n zooorhzanL l.rl3 rrsr t
147308,7t 152052

b)
265224.33 256175.2

I Rezerwy na zobowiqzania ?4736.40 286r7.00

uzqdzeria t€chni:ae i maszytry 1 Rezeflva z Mdu odoczon€go Podatku
rLrlrYLH./rrl 371

2 Rezsr€ m a ieheria €rn€ryi*E i 2473614 2€317 0a

35577 39167

5690.00 14599.00

2 Sro*j lfta|e w buk lre (an.. 3 us1. 1 Pll 3. 300,00

3 za[eki rla S{odh lrw"],e w budouie

llt Foreminowerozlicz€nia
300.00

AklyiNa z Murr od.oczoiego podatku
irr*Ylffi.l, 37,

Zobowiizania dtugoterminowe 0,00

1e mzlizenia mGdzvokesowe Iwobec pozosiatych jednostek

b) Z Mutu er liidrlinrdr p4,ardB

rwa ot rcr.* l.ra. 3 ust 'l Dkt 1E) c) in* 2obdviMnb inansow€

1
l ,bodi+ania tr6aoiotminoue (art

3 !.L I old 22)

1160,17 1735,45

2 'odul(y i 9.odukiY w toku 1 l, obeceo.ostatyor]ednoglek

b) rn€ zobowiazania nnansdrve

lTzou"*azan,azuwaosP*. 11 1735,

5 Zati:zki na pocz€l dostaw 1151,t7 1735,

N€Lrroaci tr6ttoterminowe (art. 3 Lat 1
1$7?.2a 8344.00

;m..i .Y1 ;,6rtetu }l ie.l.oslek 15672. 8314. lzalrczlO otr.ymarp fla doslalvl

z tr!tu dosla{ i'isnrg o okesie sptaty & 12
2265.77 1172,&

e) zoboriqzania v€kslolre

Z tyt lu podalkofl. dolacji, cei, uDeaiee6i
spofoen dr izdroYlohydl oraz innydl

13406,47 *22.@

I z t Utu podelt6n. cel, rteafr(zctl i

1350

mhodzone na drodze sadowei

It lns?3tycjc tr6ooterminowe (arl- 3 o3t I
97007,69 136997.82

2

97007 136997 Rozlic2eni. miedaokresowe 121699.55

* pozosratycr, iednostkach
0.00

lrn€ rozkzenia milapkeson€ (an..
aq osr 2 an..41)

121112,21 121599,55

frEGil6iE tnov,re attyt a nnanso',,e 105717,0€ 103337.06

rodh rrenierne ainne akly'/ra penae2r'e 97067 36997 15595,15 16362,4

pienierp w kasi€ i na rachuntaL 97007 136997

nn€ inweslycre krclkolerminowe
Xr6llot€rminow€ rozliczonia

5479,75 3265,95

uma ahr*dw 44aa51 gat5l 251 a73t4o.

Spol_uqdrr:
HAIIOWS(A MARTA

Mieisce, data sporzqdzet*r:
Ba esto 31.03.2015

Zat'risdal:
Mal962sla C'a.r

Gr6wNB/)6lqGOwA
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Dodatkowa Informacja za rok20l4
- .' , -- Miejskiego OSrodka Kultury *'Brzesku

| .i,.. , zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

I. Omriwienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktyw6w i
pasywriw oraz przychod6w i koszt6w w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

prawo wyboru:

W Miejskim Oirodku Kultury do 6rodk6w trwatych zalicza sig skladniki maj4tkowe,

kt6rych warto6i pocz4tkowa przekracza 3.500,00 z)., zestawy komputerowe bez wzglgdu na

warto56. Zgodnie z afi.29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej,

odpisy amortyzacyjne od Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych

zwigkszajq fundusz instytucji kulnry, natomiast odpisy umorzeniowe zmniej szaj4 fundusz.

Odpisy amortyzacyjne dokonlruvane s4 na podstawie planu amortyzacyjnego, wedlug liniowej

zasady naliczania amortyzacji. Odpis6w umorzeniowych dokonuje sig raz na koniec roku w

l4cznej kwocie roczrych odpis6w.

Przychodami instytucji kultury sq wpbwy z prowadzonej dzialalnoSci , w tym ze

sprzedziry skladnik6w maj4tku ruchomego, z wyj4tkiem zabytk6w, omz uplrvly z najmu

i dzier2awy skladnik6w maj4tkowych, doiacje z budzetu, Srodki otrzymane od os6b

fizyczlnych i prawnych oraz z inrych irodel - zgodrti.e z wprowadzon4 zmian4 w ustawie ,.o

organizowaniu i prowadzeniu dzialalno$ci kulturalnej" @2.U. 162 z 17.09.2003 O ochronie

zabytk6w i opiece nad zabltkami" $ 129)

Nie dokonypano operacji w walutach obcych.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod ksiggowoSci i wyceny'
jeieli wywierajq one istotny wplyrv na sprawozdanie finansowe, ich przycryny i
spowodowan4 zmianami kwotg wyniku finansowego:

W roku 2014 kontynuowano zasady ksiEgowe dla instytucji kultury.

w wyniku wprowadzenia amortyzacji Srodki trwale zakupiole w roku 2014 amortyzowane

wg planu amortyzacji se kosztem danego roku w kwocie rocznego odpisu. W roku 2014

amortlzacja Srodk6w trwatych wynosi 15.473,9621.

Na podstawie zmian w ustawie o rachunkowosci zostala utworzona rezerwa na nagrody

jubileuszowe, jako prryszle zobowiqzanie wg szacunkowego wyliczenia. Stan ufworzonej

rczorwy na dzieh 31.12.2014r. wynosi 28.317,0021.

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian

sposobu sporzqdzania sprawozdania finansowego i wplyw wywolanych tym skutk6w

finansowych na sytuacjg maj4tkow4 i finansow4 oraz rentowno5d jednostki
Zgodnie z aft. 45 usl. 2 rozdzial 5 ustawy o rachunkowoSci - instytucja kultury
sporz4dza sprawozdanie finansowe skladaj4ce sig z 4 element6w:

- wprowadzenia
- bilansu sporz4dzatego na dzieri 31.12.2014 rok
- rachunku strat i zysk6w
- informacj i dodatkowej



I --



II. Szczegrilowy zakres zmian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwal"vch'

warto6ci niematerialnych i prawnych w ci4gu roku i ich umorzeri wg grup KST

oraz Srodki trwale w budowie

Rozliczenie ma tku trw za rok2014
Stan koficowy

na
3lgrudnia

ROZCHODYPRZYCHODYStan
pocz4tko
wynal
stlcznia

Grupa
Srodktiw
trwalych

2





Rozliczenie umorzenia ma tku za rok2014

2. WartoSci grunt6w' uiytkowanych wieczyScie,

29.890,00 zl.

3. WartoS6 nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkg Srodk6w

trwalych, uiywanych na podstawie um6w najmu, dzierLawy i innych

um6w.

Wynajem lokali u4tkowych na prowadzenie dwietlic w:

Jadownikach
Porgbie Spltkou'skiej
Sterkowcu
Mokrryskach
Zgodnie z zzwart4 umowq u2yczenia z Gmin4 Brzesko.

Wynajem lokalu na Swietlice na ul. Browamej w Brzesku zgodnie z zawart4 umow4

z Brzeskim Oirodkiem Rekreacji i Sportu w Brzesku.

Wynajem pomieszczei na ul. Pl. Targowy 10 zgodnie z umowq firyczerua zawart4

Powiatow4 i Miejsk4 Bibliotek4 Publiczr4.

ROZCHODY Stan
koricowy na
3l grudnia

Stan
poczqtkowy na I

stycznia

ZWIEKSZENIAGrupa Srodkriw
' trwalych

31.91I,24

141.181.72

materialne 4.550,00

i prawne





4. Stan na poczetku roku obrotowego, zwigkszenia i wykorzystanie oraz

stan koricowy kapital6w (fundusz6w) zapasowych i rezerwowych.

Fundusz Instytucji Kultury:
stan na pocz4tku roku - 288.860,19
- zwiEkszenia: amortyzacja maj4tku trwalego 15.473,96

- zmniejszenia: umorzenie Srodk6u' trwatych - 15 .473,96

,, zysk z roku ubiegiego 12.682,28

Stan Funduszu na3l.l2.20l4r. 301.542'4'1

5. Propozycje co do sposobu podzialu zysku lub pokrycia straty za rok
obrotowy.

Zysk za 2014 rok Dyrektor Instyucji Kultury zamierza przemaczyt, na zu'iqkszenie Funduszu
Insg,tucji Kultury.

6. Dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na poczetek roku
obrotowego, zwigkszeniach, wykorrystaniu, rozwiqzaniu i stanie na koniec
roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, kt6re koryguj4 stan
nale2noSci.

7. Podzial zobowiqzari wedlug porycji bilansu o pozostatym na dzieri
bilansowy, przewidywanym umowe, okresie splaty do I roku.

Zobowi4zania k6tkoterminowe skladajq sig z :

a) Znbowiqzzt:i z qtulu dostaw i uslug , inne 1.735,45

b/ Rozliczenie zakupu material6w i uslug 15.982,49

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczefi migdzyokresowych oraz
przychod6w przysztych okres6w.

Rozliczenia migdzyokresowe czynne : -@.

Polisa ubezpieczenia maj4tkowego nr 000-14-002-00121548 -634,63

Rozliczenia migdzyokresowe bierne:

kr6tkoterminowe :

- rozliczenia migdzyokresowe przychod6w maj4tku trwalego - 2.380,00
-rozliczenia migdzyokresowe przychod6w - 2.631,32

dlusoterminow'e:
-,,rozliczeniamigdryokresoweprzychod6wmajqtkutrwalego" -103.337,06





III. Dane o kosztach.

a) zu2ycie material6w i energii

orkiestra, kapele - 670,00
Imprezy artyst. - 122.514,95
BIM - 23.502,52
Os6lem: 232.739.05

c) wynagrodzenia

BIM - 1.468,56

Os6lem: 208.661.40

b) uslugi obce
MOKbudynek - 2.091,22

MOK budynek
MOK
Swietlice
Orkiestra
Imprezy artyst. -

MOK
Swietlice

MOK
Orkiestra
Kapela ZPiT
Swietlice
Imprezy artyst. -

MOK
Orkiestra
Kapela ZPiT
Swietlice
BIM

- 20.667,23
155.241,54

21.461,9'7
419,70
9.402,40

71.296,68
12.663,68

605.288,37
48.330,00
41.260,00
101.575,50
38.830,00

- 130.186,00
- 3.690,61

3.301,1s
19.086,2s

125,12

BIM - 18.495,00Y
d) Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia na rzecz pracownik6w

Oq-l6lem 156.389.13

e) amortyzacja
MOK - rs.473,96

Oz6lem z 15,473,96





2.Przecigtne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych

Zatvrierdzil

ctdwNA lXtlEGowA

m6r MaYa Hamowska'

t '/

I 2 J 4 5

Pracownicy og6lem
w tym:

22 t6 6 1)

Kadra kierownicza 2 2 2

Instruktorzy l1 7 4 lt

Personel techniczny 2 2 2

Pracownicy obslugi 3 3 J
Pracownicy
administracyjno-biurowi

4 4 4

Przecittna liczba
zrtrudnionych w
roku obrjtoYym - -.

Kobiety Przeciftna liczba
zstrudtrionych w
poprzedrim roku
obrolowvm

6




