Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr~??:./2019
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 27 marca 2019 r.
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Nazwa i siedziba jednostki:
Samorządowa instytucja
pod numerem 3.

kultury wpisana do Rejestru Instytucji

kultury Miasta

Ustroń

Miejski Dom Kultury" Prażakćwka "
43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
NIP 548-15-83-643
REGON 070778506
Przedmiot

działalności

Podstawq działalności

wychowania,

jednostki:
MDKjest

- zgodnie ze Statutem - realizacja

edukacji kulturalnej

i upowszechniania

kultury.

Głównym źródłem przychodów

Miejskiego

MDK rozlicza się na podstawie

rocznego sprawozdania

uzyskuje przychody:
zainteresowan
dzierżawy

ze sprzedaży

i warsztatach

Czas trwania działalności

Domu Kultury są dotacje podmiotowe,
finansowego.

biletów na imprezy kulturalne,

wakacyjnych.

i najmu pomieszczeń,

zadań w dziedzinie

z których

Dodatkowo

za uczestnictwo

darowizn na cele kulturalne

instytucja
w kołach

i oświatowe,

usług różnych rodzajów gimnastyki.

jednostki:

Nieoznaczony
Okres objęty sprawozdaniem
Roczne sprawozdanie

finansowe

I . Objaśnienie stosowanych
Z-arządzeniem dyrektora
rachunkowości
rzeczowych
Amortyzacja

zostało sporządzone

do 31. 12.2018r.

metod wyceny aktywów i pasywów:
nowe zasady i politykę

od dnia 1 stycznia 20131', w którychprzyjęto

trwałych oraz wartości niematerialnych

me/odą liniową wg zasad i stawek podatkowych,

- zgodnie z Ustawą o Podatku

Dochodowym

Składniki majątku o wartości początkowej
trwałych lub wartości niematerialnych
tych aktywów.

za okres od 01.01.2018

nr 2 z dnia 07. 01.20131' wprowadzono

obowiązującą

środków

finansowym:

amortyzacy-jne w miesiqcu przyjęcia

w cenie nabycia.

naliczana jest raz na pół roku

Od Osób Prawnych.

od 3500 zł do 10000

i prawnych.

Od tego rodzaju składników

i prawnych

wycenę

Wprowadzane

majątku dokonywane

zł zaliczane

są do środków

są do ewidencji
są jednorazowe

bilansowej
odpisy

do używania,

l
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Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej od 200 - 3.500 zł,
odpisywane są w koszty pod datą zakupu i przekazania do używaniajako zużycie materia/ów.
Wprowadzane są do ewidencji ilościowej.
Zapasy księgowane są bezpośrednio w koszty w cenie nabycia
Należności i zobowiqzania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
II . Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Rzeczowe aktywa trwale:
Nazwa grupy
składników majqtku
trwałego
1
Grunty
Budynki i budowle

Stan na poczqtek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego

2

3

4

5

0,00

0,00

11 613,53

0,00

95206,00
9494900,14

Środki trwałe w
budowie

5411,84

Maszyny
urządzenia i
pozostałe środki

189516.75

9785034,73

0,00

9506513,67
0,00

5411,84

66526,53

78140,06

95206,00

0,00

5411,84

256043,28

9857762,95

Zwiększenia aktywów trwałych
1) Wykonanie ogrodzenia oczka wodnego w amfiteatrze. Prace rozpoczęto w 20 J7r. a zakończono
w 2018r. (koszty ogrodzenia poniesione w 2018r. - 6 201,69 oraz w 2017r. - 541 J,84)
2) Zakup nagłośnienia liniowego - 66 526,53
Zmniejszenia aktywów trwałych:
l) Przeniesienie środków trwałych w budowie (koszty ogrodzenia poniesione w 20 17r. - 5 411,84)

Umorzenie środków trwałych:
Nazwa grupy
składników majqtku
trwałego

Stan na poczqtek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego

I

2

3

4

5

Grunty
Budynki
Maszyny
urządzenia i
pozostałe środki
trwałe

0,00
2452748,39

146775,95

2599524,34

0,00

0,00

238966,12

0,00

7418,39

0,00

246384,51

0,00

0,00
2452748,39

146775,95

2845908,85

Zwiększenia - bieżąca amortyzacja i umorzenie środków trwałych
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Na aktywa obrotowe (poz. "B H) skladajq się:
należności krótkoterminowe z tyto dostaw i usług
(w tym odsetki za nieterminowe regulowanie należności 3//.34)

należnoset- nadpłaty wynikające deklaracji VAT za XII/2018
posiadane środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
kaucje za opakowania zwrotne
wydatki poniesione w roku 2018r. stanowiqce koszty
uzyskania przychodu 2019r. (koszty imprez organizowanych
w styczniu i lutym 2019r. oraz podatek VAT podlegajqcy
odliczeniu wg terminu płatności w miesiqcu styczniu 20/9r.)

7094,14
1246,00
- 107048,37
242,00

-

2 771,24

Kapitały i Fundusze
Kwota w zł.

LP

Wyszczegćlntenle

1
2

Fundusz podstawowy stan na poczqtek 2018 roku
Przeniesienie zysku za 2016r. na fundusz rezenvowy zgodnie z przepisami

115530,70

3

Fundusz podstawowy

107618,15

stall na koniec 2018 roku

Wyszctegćlnlenie

-7912,55

Kwota w zł:

LP
1
2

Fundusz zapasowy stan na poetatek 2018 roku
Zysk za 20 16r z Funduszu podstawowego

+7912,55

2

Zysk za 2017,-.

+9036.98

3

Fundusz

16949,53

"Zobowiqzania

zapasowy stan na koniec 2018 roku

0,00

długoterminowe"

- wartości netto budynków i gruntów otrzymanych w wieloletnie użytkowanie

6893 763,35

Na zobowiqzania krótkoterminowe i rezerwy wynikające z pozycji "BH bilansu składają się
zobowiązania wobec:
Dostawców z tyto dostaw towarów i usług dokonanych w 2018r
z terminem płatności w 2019 r.
4 611,96
- Organizatora Koncertu Teresy Werner z tytuły sprzedaży biletów obcych - 1740,00
Do rozliczeń międzyokresowych. zaliczono:
l. wpływy netto ze sprzedaży biletów na Koncert Noworoczny
i Karnawałowy organizowany w roku 2019
2. dokonane wpłaty na poczet usług świadczonych w 2019r -

18402,76
1450,00
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III. Informacje o strukturze przychodów i kosztów
Przychody w roku 2018 wyniosły:
Dotacja podmiotowa
Sprzedaż netto biletów na imprezy własne
Sprzedaż bile/ów netto na gimnastykę
Prowizja ze sprzedaży biletów obcych
Opłaty za kola zainteresowań i warsztaty
Najem i dzierżawa
Sponsor in}? i reklama
Darowizny i nagrody uzyskane w konkursach
Umorzenie środków trwałych (prawo użytkowania nieruchomości
MDK" Prażakćwka" i Amfiteatr na czas nieokreslony)
Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku
MDK .Prażakćwka"
Pozostałe przychody operacyjne
Odsetki bankowe i pozostałe

Koszty/wydatki według źródła pochodzenia
w roku20ł8
wyniosły
Bezpośrednie koszty organizacji imprez
Koszty remontów i konserwacji MDK
Koszty remontów i konserwacji- amfiteatr
Koszty działalności kół zainteresowań i warsztatów i konkursów
Koszty wynagrodzen i świadczeń pracowników etatowych
Amortyzacja
Pozostałe koszty związane z działalnością

1372904,31

885000,00
119240,82
1 221,11
306,50
17270,00
76939,87
7642,27
1 510,00
237067.12
24938,11
106,42
1662,09

1287184,21
212291,54
46725,26
16315,86
39812,16
499240,26
246384,51
226414,62

W zakres kosztćw organizacji imprez zalicza się: usługi agencji artystycznych,
wynagrodzenia artystów, honoraria, umowy zlecenia zawarte z wykonawcami, tantiemy
autorskie, usługi nagłośnienia, ochronę imprez, koszty organizacji konkursów i przeglądów,
zakup materiałów i wyposażenia i pozostałe wydatki bezpośrednio związane z działalnosciq
kulturalnq.
Na działalność kół zainteresowań składają się m. in. koszty wynagrodzeń instruktorów za
prowadzenie zespołu TKZ, Break Dance, koła plastycznego, ferii letnich i zimowych, usługi
dowozu uczestników kół na konkursy i przeglądy, udział w konkursach
i przeglądach, zakup wyposażenia, materiałów.
W zakres kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowników etatowych zaliczono:
wynagrodzenia, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe (414 935,90) swiadczenia urlopowe
(lO 078,12), szkolenie BHP, badania okresowe i odzież roboczą, szkolenia kwalifikacyjne
(72,00) składki ZUS i FP finansowane przez zakład (74 154,24)
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Do pozostałych kosztów zalicza się: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, usługi
telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne i transportowe, przeglądy budynków,
dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ogrzewanie
budynku MDK i amfiteatru, ubezpieczenie mienia, ochronę mienia, podatek VAT nie
podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości i gruntów, prowizje bankowe i inne.

Zysk netto z działalności Miejskiego Domu Kultury .Praźakćwka" w roku 2018r. wynosi
85 720,10 zł i zostanie przeznaczony na działalność kulturalną w latach następnych.

IV. Dodatkowe informacje
Sprawozdanie

finansowe

zostało

sporządzone

przy

założeniu

kontynuowania

działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
W 2018r zatrudnionych było 10 stałych pracowników w tym jedna na urlopie
macierzyńskim (9 etatów). Ponadto zatrudniamy doraźnie na umowę zlecenie lub o dzieło
różnych wykonawców (artystów, rzemieślników itp.) oraz instruktorów w miarę potrzeb
instytucji.

Ustroń, dnia 14.02.2019,..

DYREKTOR.
Miejskiego Domu

K~OWA
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