
ZARZĄDZENIE Nr 4612019
BURMISTIłZA MIASTA I GMINY PIENSK

z dnta 09 rrraja 2019 r.

w sprałvie zatt,ierrlzenia sprarvozdania linansoweg o zaż018 rok samorządolvej
instytucji kultury - Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji - Pieńsk.

Na podstalvie art. 29 ust.5 ustawy- z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U . z 2018 r " poz. 1983 z poźn. zrn;)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu rocznego sprarvozdania finansolvego samorządowej instytucjikultury
- Euroregionalnego Centrum Kr"rltury i Komunikacji - Pieńsk zarok obrotowy 20l8
zatwierdza się sprawozdanie, stanor,viące zalącznik Nr l do niniejszego zarządzenia,
sporządzone na podstawie ksiąg rachunkor,v5rclr prowadzonych techniką komputerolvą, rv

systenrie informatycznl,m SIGID. rvykaztljące:
1. Surnę bilansorvą po stronie akty,lvóiv ipaslłvówr,v kwocie 2.58B,535,95 zł
2. Fundusz jedrrostki rł, klvocie 9I116117.05 zł
3. Sumę przychodórv lv krr,ocie 925.1ż9^99 zł
4. Sulnę kosztór,v rł,kr.r,ocie 939,254.10 z1

5. Wynik finaIlsotl,r, (strata) lv krvocie 13.B24.71 zł

§ 2. Wynik filransorr,,ł- za2018 tj. strata lv wysokości 13.824.7I zł zostanie pokryta
fitnduszem samorządowej instytucji kultrrry - Euroregionalnego Centrum Kultury i
Korllullikacji - Pieńsk.

§ 3. Zarządzenie lł,chodzi w ż5,cie z dnienr podjęcia

PlEŃsK



uzasadnienie:

Obon,iązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansolvego samorządowej instytucji
kLrltLlry lłynika z art.29 ust 5 ustarvy o organizowanir-l i prolvadzeniu działalności
kulturalnej.
Roczne sprar,vozdanie finansowe Euroregionalnego Centrutn Kultury i Komunikacji - Pieńsku
składa się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat
- zestawienie znrian rv funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

Podział lub pokrycie rvyniku finansolvego moze nastąpić po zatwierdzeniu sprarvozdania
fi nansor,r,eg o przez organ lvykonawczy.

nłĄ§fl§ill
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tęi,/fex 75 77 86 565
hllp 61§*,,1s-23-754

REGON 23107ż800

BILANs
sporządzony na dzień

31.12.2018 r,

Urząd Miasta i Gminy
w Pieńsku

AKTYWA Stan na
początek roku

stan na koniec
roku

PASYWA Stan na
roczątek roku

stan na koniec
:oku

A. Aktywa trwałe z.593.055,93 ż.496.521,93 A. Fundusz własny 925.441,76 911.6l7,05

l. *;";' "*r"*.'"'"" 'prawne
I. Fundusz statutowy 954.892,69 925.441,76

I. Rzeczowe aktywa trwałe z.593.055,93 1.496.521,93 I. Fundusz rezerwowy

l. ś.",lil;J;;- 
-

I. l. Crunty

Z.593.055,93 z.496.521,93 [II. Fundusz z aktualizacji
Wyceny

IV, Wynik finansowy netto -29.450,93 -13.824,71

L2, Budvnki. lokale i"b"kly
inżr nierii lądorve.i i rłodnej

z,502,172,91 z.428.900,91 I. Zysk netto (+)

3. Urządzenia technicznę i

m aSZ_V n}

|,4. Sroclki transpońu

0,00 0,00 ż. Strata nętto (-) 29.450,93 13,824,7l

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

5. lnne środki trwałe 90.883,02 67.62I,02 Vl, Odpisy z wl,niku
iinansowego (-)

2. lnwestycje rozpoczęte
(środki trwałe w budowie)

VII. Inne

3. Srotlki przekazane na
poczet inwestycji

llL Należności
d lugoterm inowe

B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

l7.298,98 9,029,42

I. Zobowiązania
długoterm inowe

l V. ńlugotermi"";; 
"kty*;finansowe

llAkc.jeiudziały

II. Zobowiązania
krótkoterm inowe i fu nd usze
specja ln e

l,],298,98 9.029,42

1. Kredyty i pożyczki

l 2 P;;i.;;;n"s.i"*.
długoterminowe

2. Zobowiązania
krótkoterm inolł,e

l7,298,98 9.029,42

1.3. lnne długoterminowe
aktyrva finansowe

ż,I. Zobotviązania z Ętułu
dostaw i usług

1.928,06 ż.038,39

v. wartość mienia
zl iklvido111y9h j:!"rt!
B. Aktywa obrotowe

l. Zapasy

t. l. nłaterialy

)-.2. Zob ow iązan ia wobęc
rudzetu

2.238,00 205,00

68.5l8,75 92.014,02 ż.3. Zobowiązania z Ętułu
lbezpieczeń społecznych

13.132,92 3.164,03

2.027,6I ż.199,65 )-.4. Zobowiązania z tytułu
rvynagrodZeń

I62,54 307,20 Z. 5. Pozostałe zobor.viązania 0,00 3.6ż2,00

1,2. Półprodukty i produkt_v w
toku

2,6. Sumy obce (depozy,torve,

zabezpiecz. w},konania umóu )

1.3. Produkty gotowe

1.4. 'Ibwary

1 .5. Zaliczki na dostawy 1.865,07 I.892"45

ll. rl"rłr"".,
krótkoterminowe

0,00 2. 136,03 }. Fundusze specjalne

BILANS KOREKTA
EUROREGIONALNEGO CENTRUM KULTURY I KOMUNIKACJI

Erłrtlnugienałrłe §erłtniłnn Kultuły W PIENSKU
i Kenrunrikaęii --Pieńsk



i . l. Nale żności z t_vtułu

dostaw i usług

1.3. Należności z tytułu
ubezpieczeń społecznych

1.4, Pozostałe nalezności

1.5 Należności dochodzone na
r]rydle 3do_wa
Ill. lnwestycje
krótkoterm i nowe

l,l, Srodki picniężrle w kasie

I.3. Pozostałe aktyrva
tl nansowe

l .4. Krótkoterminowe papiery,
rvartościowe

ć.-[.ó'k"r".,l""*"
rozliczen ia m iędzyokresowe

suma aktvwów 5,95

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości akrywów trwaĘch i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie
i odpisy aktualizujące.
B. lnformacje uzupełniające istotne dla rzeteiności iprzejrzystości sytuacji finansowej imajątkowej:
l. umorzenie środków ffwałvch na:

- 734.950,18
- 83 1 .484,1 8

lI. Umorzenie pozostałych środków trwĄch, wyposazenia, wartości niematerialnych i prawnych na:

- 01.01.2018 r.

- 31.12.20l8 r.

- 01.01.2018 r.

- 31.12.2018 r.

Pięńsk, 20 l 9-05-09

- 859.718,38 (w Ęm wańości niemater. i prawne 10.147,12)
- 886.061,42 (w tym wartości niemater. i prawne 10.147,12)

20 1 9-05_09

II. Rezerwy na zobowiązania

1.2. Inne rozliczenia

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

l j Ń.i.r."S.i;J;,d*,;

| .2. Srodki pienięzne na
rachunkach bankowych

i
,,."ł,Ąx lił; f ji551ęfi:{}łf:l','

URĄD MIASIA lGMIl'lY W PltŃSKU



i unĄn MnSIń l6Ą1l\y w plEfu5KU
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roreglona!ne §entrum l{ullury
i Komunikacji -Pieńsk

l.Hutnicza 23, 59-930 Pieńsk
tel./fax 75 77 86 565
NlP 615_18-23_754

'REGON 231072800

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

|J r ząd ii,li6st+ .i. €ńińl
w Pieńsku

Jtan na koniec rokt
roprzedniego

stan na koniec roku
ieżącego

A. Przychody netto ze sprzed,aży i zrównane z nimi, w tym: 803.882,30 827.694,00

I. Przychody nętto zę sprzedaĘ produktów 803.882,30 827.694,00

l. W §m: dotacje zaliczone do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na
pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)

7,77,280,00 814.824,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększęnię-wartość dodatnia, zmniejszenie -
wartość ujemna)

IIL Kosa wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

lV. Przychody netto ze sprzedaĘ towarów i materiałów

V. Pozostałe dochody

B. Koszty działalności operacyjnej 957.058,40 938.415,33

l. AmoĘzacja I49.861,63 126.770,32

II. ZuĘcie matęriałów i energii I08.820,22 |05.644,81

III. Usługi obce I93.541,27 I62.175,29

IV, Podatki iopłaty 26.654,47 24.873,75

V Wynagrodzenia 385.835,06 422.231,21

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 81.678,92 85. l68,7 l

V]I. Pozostałe koszty rodzajowe 10.666,83 II.551,24

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IX. Udzielone dotacje

x. Innę świadczenia finansowane z budzetu

i XI. Pozostałe obciązenia

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 153.176,10 I10.72I.33

D. Pozostałe przychody operacyjne 125.4l4,73 97.082,02

. Zyskze zbycia niefinansowych aĘwów hwałych

I. Dotacje

Ili. Pokrycie amoĘzacjt 79.482,I4 6I.344,00

IV. Innę przychody operacyjne 45.932,59 35.738,02

E. Pozostałe koszty operacyjne 2.1l2,4,7 821,27

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwaĘch

lL Pozostałe koszty operacyjne 2.I12,41 82I,27

l I l Aktualizacj a wartośc i akĘwów nięfinansowych

F, Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -29.873,84 14.460,58

G. Przychody finansowe 634,85 653,97

I. Dywidendy i udzial w zyskach

l. Odsetki 634,85 653,97

lI lnne



H.

l. (

H. Kosztv finansowe ż11,94 18,10

l Oqr9tki

lI. tnne

9,64

2l1,94 8,46

l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -29.450,93 -l3.824,7I

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II.)

I. Zyski nadzwygzajne

ll. Sfraty nadzwy czajne

K. Zysk (strata) brutto ( I+

L. Podatek dochodowy

_o -29.450,93 -13.8Z4"7'l

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -29.450,93 -13.824,71

lĘccn^fY

londp
20119-03-ż9

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)



|]u rllr*c łł-rnai ne fi efi trurn AWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
i rfi*rii'"Jnikasji --Ełg*ęk

t;|.1lutnicaa ź3, 5§-930 Pieńsk
tel/fax 75 77 86 565
tJlP 615-18-23_7s4

REGON 231072800

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

i l. Zwiększenia funduszu ( z tytulu)

l l .'|" b,l.-;*, ,u ror uuog',

l .2, Zręalizowane wydatki budżetowe

1 .3 . Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rz ecz jednostki budzetowej

1.5.Aktualizacja środków trwałych

1 1,6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje

I 
l.Z.eny*a przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek

|.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopdrzenia

l,9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

i, ]0.1nnę zwiększenia|_ __
]

I

| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki

2 l Strata za rok ubiegły

2,2. Z,reallizow ane dochody budżetowe

2.3. Rozliczenie rłryniku finansowego l środków obrotowych za rok ubiegły

, 2 4. Dotację i środki na i"*.;;;;
2.5,Aktual izacja środków trwałych

2,6 Wartośc sprzedanych i nieodpłatnie pnekazanych środków trwałych i inrvesrycji

2, 7. Pasywa przejęte od zl ikwidowanych (połączonych) jednostek

2.8, Aktywa przekazwrc w ramach centralnego zaopatrzenia

2,9. lnne zmniejszenia

],---,_

ł--
lI. Funduszjednostki na koniec okresu (BZ)

lll. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)

a) Zysk netto (+)

b) strata netto (-)

lV. Nadwyżka dochodów §amorądowych jednostek budżetorvych, nadwyżka środków obrotowych
samorządowych zakładów budżetowych

'. 
run,luv rpor. Il *, -r':l

Pieńsk, 2019-03-29
l
i

eŁ*wńqY e{§łĘe§!§,f,Y
r,. -ił,t

{.§iłcrma ffiprały:
2019-03-29

wienie zmian w funduszu
i sporządzone na dzień
31.12.2018 r.

Urząd Miasta i Gminy

-21.416,03 -29.450,93

-21.416,03 -29.450,93

925.441,76

-13.824,71

-l3.824,71

925.441,76 911.617,05

(głólvny księgowy) '; ^iii 
l lll llii {i. i {: x l,ił.Y. ął. Pi ti,!ł{l.

(kierownik jednostki)

] 4, Srodki na inwestycje
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Lu,tri
INFORMACJA DODATKOWA

lil

/i
I Wprowadzenie clo sprawo zdania finansowe go za 2018 r. il!]

l}
]]

Pieńsk, dn. 29.03.2019 r.

i ulłzĄn ńł]jł§TA l Gńi]l.lY * Pl[Ń5KU
i Vl/olvr)l,+n

1. Nazwa i siedziba podmiotu: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji
Pieńsk, ul.HutniczaZ3

Podstawowy przedmiot działalności: działalnośó w zakresie upowszechniania kultury na
terenie miasta i gminy Pieńsk

Podmiot - zgodnie zuc,hwńą Rady Miejsktej z dniaZ3.05.2012 roku nr )O([IVI13/2012 - jest samorządową
instytucją kultury. Dzińana podstawie statutu nadanego powższąuchwałą, posiada osobowośó prawną i
jest wpisany do Ęestru instytucji kultury. Otgaruzatorem jest Rada Miejska, a organem nadzorującym -

Burmistrz. Czas dzlńartia j ednostki jest nieograniczony.
Podstawowym celem statutowym Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku
jest wszechstronne dzińarie w zakresie upowszechniania kultury, mające na celu szeroko
rozumianą edukacj ę kulturalną mieszkńców gminy.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2018-3I.12.2018 r. na podstawie zasad
określonych w ustawie o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
oraz polityki rachunkowości - przy zńożęniu kontynuacji działalności.

3. Omówienie przyjętychzasadrachunkowości, w §m metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru
wyniku finansoweg o araz sposobu sporządzenia sprawozdarria finansowego:

al aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, zĘmże:
- do amortyzacji środków trwałych stosowano metody i stawki wynikające z ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 5412000 zpóźn. nn.),

- środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,- ujmowano w ewidencji pozostĄch
środków trwĄch i odpisywano jednorazowo w m-cu ich wydania do uzytkowźmia,

- drobne zakupy materiałów w cenach zakupu odpisywano nabieżąco w koszĘ
działalności - jednostka nie tworzy zapasów i nie dokonuje ich aktualizacji,

- pozostałe składniki majątku obrotowego wyceniono wg wartości nominalnej,

b/ rachunek zysków i shat sporz@zono w wersji porównawczej,

c/ w roku obrotowym nie dokonano zmianmetod ewidencji i wyceny, które miĄby wpływ na
wynik finansowy, jak również nie dokonano zrrian w sposobie sporządzartia sprawozdania
finansowego,

d/ w bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wsąystkie zdarzeńa, mające wpływ na
wielkośó wyniku finansowego za rok obrotowy.



II Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1.

AKTYWA

Zakr ęs zmian wartości środków trwĄch :

Ogółem środki trwałe
a/ wartość początkowa
b/ umorzenie
c/ wartość netto

Stan na
początek roku

3.328.006,11
734.950,18

2.593.055,93,

2.

a/ wartość początkowa
b/ umorzenie

Stan na
początek roku

859.718,38
859.718,38

Zmiany
_L

0,00 0,00
96.534,00 0,00

Zmiany
J

30.236,32 3.893,28
30.236,32 3.893,28

Stan na
koniec roku

3328.006,II
831.484,18

2.496.521,93

Stan na
koniec roku

886.061,14
886.061,14

ZaY,res zmian wartości pozostałych środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych
i prawnych:

3. Aktywa obrotowe:
a/stan zaliczękna dostawy towarów i usług to saldo zaliczkizwiryanej zprzygotowaniem
publikacji wydawniczej, której kosź ostateczny zostanie rczliczony w roku 2019,
b/stan środków na rachunku bankowym to wypracowane środki własne, ptzeznaczone na
realizaclę celów statutowychw 2019 roku, w tymzabezpieczenie środków narealizację
proj ektów z dofi nansowaniem unijnym.

4. Krótkoterminowe rozliczeria międzyokresowe to kosźy do rozliczenia w czasię - saldo stanowi
kosźy poniesione naorganizację imprezy sylwestrowej 20l8lż0l9 orazkosńy publikacji wydawniczej.

PASYWA

1. Zapisy na koncie funduszu jednostki zostaĘ ujęte w sprawozdaniu ,,Zestawienie zmian w funduszu
j edno stki ", stanowiący m załącznik do bilansu.
2. Wynik finansowy netto stanowi stratę bilansową, która wynika z braku pokrycia amortyzacji w
wysokości 35.190,- oraz pokrycia kosźów rodzajowych i operaryjnych środkami na rachunku bankowym
pozostałymi z ub. roku. Strata bilansowa nie powoduje utraty pĘnności finansowej. Po zatwierdzeniu
bilansu stlata zostanie ujęta na koncie funduszu rozerwowego, który zostń utworzony na podst. art.29
ustawy o działalności kulturalnej w brzmieniu na 30.11.2015 r, lub obciąży fundusz podstawowy.
3. Zobowiązaniaztytńudostaw i usług stanowią pozycję krótkoterminową do 1 roku.
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w bilansie stanowią wartość środków trwałych
przyjętych nieodpłatnie w 2012 r. Zgodnie ze zttianami w przepisach wprowadzonych ustawą z3L08.20II
r. oraz na podstawie ustawy o rachunkowości - od 01 stycznia 2012 r. wartośó środków trwałych przyjętych
nieodpłatnie instytucja kultury zalicza do rozJriczeń międzyokresowych przychodów. Równolegle do
odpisów amofiyzacyjnych dokonuje się zwiększeniapozostałych przychodów operacyjnych. Na koncie
rozIiczeń międzyokresowych do rozliczenia pozostaje również saldo wpływów z organizacji imprezy
sylwestrowej 2018/2019.



III Uzupełniające dane o przychodach i kosztach orazwyniku finansowym

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku otrzymuje dotację podmiotową na
pokrycie kosźów działalności, ponadto uzyskuje też wpływy zptowadzonej dzińalności kulturalnej, z
wynajmu pomieszczeń, atakże środki od osób firycznyeh i prawnych. Dochody te sąptzentaczone na
działalnośó statutową.

Struktura przychodów:
- dotacja podmiotowa
- dotacja z Biblioteki Narodowej
- dochody własne

805.224,-
9.600,-

. 49.261,99

61.344,-
925.429,99

ztego:
a) obciążenia do umów - I.782,50
b) wynajem sal, sprzętu, rekwizfiów - 4.527,00
c) darowizny, wpisowe - 6,97ż,71
d) wpłaty za internęt - ż76,50
e) przychody finansowe/odsetki bankowe/ - 653,97
f) sprzedaż biletów na imprezy =1ż,270,-
g) darowizny rzęczowe (do BI) - 3.703,75
h) opłaty zaadmin. Klubami - 4.194,44
i) opłata zawyłącznośó obsfugi imprezy - 9.000,-
j) sprzedaż występu ARA - 600,-
k) sponsoring - 4.000,-
m) zryczahowane k windykacji - 345,56
n) odszkodowania - 590,76
o) inne drobne wpłylvy - 344,80

- odpis amońyzacyjny śr. trw.
Razem

Dane o kosztach wg rodzaju:

1. Amortyzacja
2. ZuĘcie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczęnia społeczne i inne świadcz.
7. Pozostałe kosźy rodzajowe
8, Poz kosźy oper i finansowe

Razem

126.770,32
105.644,81
162.175,29
24.873,75

422.23I,2I
85.168,71
I|.55I,24

839,37
939.254,70

IV Informacja o sprawach osobowych
Na dzień 31.12.2018 roku stan zatrudnienia w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w

Pieńsku przedstawiał się następująco :

stanowiska nierobotnicze
- Dyrektor
- Zastępca Dyrektora
- Główny Księgowy
- Specjalista d/s ekon.-admin
- Instruktor
- Młodszy instruktor
- Starszy bibliotekarz

I etat
1 etat
0,75 etatu
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat



- Młodszy bibliotekarz
- Bibliotekarz (na zastępstwo)

- Akustyk, informatyk

stanowiska robotnicze
- pracownik gospodarczy

- letat
- 1 etat
- 0,75 etatu

- 2x0,75 etatu

2019-03-29

Ogołem w Euregiokom w Pieńsku zatrudnionych jest dwanaście osób na 11,00 etatów.

Pieńsk, 2019-03-29
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:,,,ii,,,l,i tńfolmacja uzupełniająca do bilansu o zobowiązaniach i nalemościach'- | -: 
Wobeó jednostek samorządowych Gminy na dzięń 3 1 grudni a 2018 roku

!.r.
]1
i

Jednostki samorzqdowe Kwota zobowiqzań kwota należności

przedszkole publiczne nr 1 w pieńsku ],00 J,00

2 szkoła podstawowa nr 1 w pieńsku 0,00 0,00

_) Szkoła Podstawowa w Dłuzynie Dolnej 0,00 0,00

ią Przeds.Energ.Cieplnej w Pieńsku c,00 0,00

5 Z-d Usług Komunalnych w Pieńsku II4,I4 D,00

6

7

Gimnazjum w Pieńsku J,00 ],00

0,00 J,00

B Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku (admin KL) 0,00 0,00

9 Łużycka Higiena Komunalna rł,Zgorzelcu w
upadłości

0,00 0,00

Pieńsk, 2019-03-29
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(główn1,'księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
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. Gm. Ośr.Pom. Społ. w Pieńsku
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