
w sprawie: 

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 
BURMISTRZA OPOCZNA 

z dnia 15 marca 2017r 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiego 
Domu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, zmiany z 2014 r. poz. 423, 
z 2015 r. poz. 337,m poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, zmiany 2017 r. poz.61 
poz.245) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury 

im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie za rok obrotowy 2016, sporządzony na dzień 31 

grudnia 2016 r. , na które składają się: 

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.121.080,82 zł, 

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, 

przedstawiający zysk na działalności bieżącej w kwocie 26.245,83 zł, 

- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego ROK: 2016 
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Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 
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MIEJSKI DOM KULTURY 
im. Tadeusza .Sygietyńskiego 

26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4 
tel./fOX 44/736 14 10 

--HP 768-12-37-042. REG. 000787773 

INFORMACJA 
DODATKOWA 

o, której mowa w art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości 
z dnia 29.09.1994r. (Dz. U Nr 121 poz.591) 

1. Stosowane metody wyceny 
Na dzień 31.12.2016 r. aktywa i pasywa wycenione w instytucji jak niżej: 

a. środki trwałe ........... 2 061162 ....... . 
b. zapasy materiałów ............... -............. . 
c. inwestycje rozpoczęte ........... -........... . 
d. należności ................... 11 336 .. „.„. 
e. środki pieniężne ......... .48 582 ...... . 
f. odpisy amortyzacyjne w 2016 r. dokonywane były zgodnie z planem 

amortyzacji wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych 

g. przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysku i straty w 
wartości netto. 

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszów 
Fundusz inwestycji 
Stan na dzień 01.01.2016 r. ......... 2 170 992.„„„„ 

Zwiększenia: 

- odpisy amortyzacyjne 
- przyjęcie środków trwałych 

- dotacja na inwestycje 
- zysk bilansowy za 2015 r. 

Zmniejszenia: 
- umorzenie środków trwałych 
- przekazanie środków trwałych 
- strata bilansowa za 2015 r. . ...... 102 886 ......... „ .... . 

Stan funduszu na dzień 31.12.2016 r. . .... 2 068 106.„„ .. „„ ... 

3. W 2014r. wystąpił/a/ strata/zysk brutto w kwocie .„„„„ .. „„ .. „.„„„ .. . 
4. Stan rezerw na dzień 31.12.2016 r. wynosił „„„„„ .... „ ............. . 
5. Zobowiązanianadzień31.12.2016r.wynoszą „„ .... 53185 ......... . 
6. Zobowiązania warunkowe w MDK nie występują, nie udzielono gwarancji i 

poręczeń także wekslowych. 
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2016 r. 
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8. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2016 r. „ „ „ „ „ „„ „ „ „.„ „„ „ „ „ „ 
9. W 2016 r. nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. 
1 O. Odpisy aktualizacyjne wartości zapasów, o których mowa w art. 35 ust 3 

ustawy, nie wystąpiły. 
11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: 
Ogółem koszty: -··-···-2 298 669 .... „„ .... 
a/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ( art.16 ust 1) 

- wpłaty na PFRON w 2016 r. pkt. 36 ..... „ ....... „ „„.„„„„.„.„. 
1. Przychody 

- wolne od podatku art. I 7 ust. 1 pkt. 14 
dotacja na działalność ...... 1 899 328„„„„„. 

2. Pozostałe przychody własne: „„„.„. 424 502.. „. „„ 
- z działalności gospodarczej „„„„„.101 188„„„„„ 
- pozostałe „„„„„.323 314„„„„.„. 

Ogółem przychody: „.„„ 2 323 830„„„„„. 
3. Strata-/zysk podatkowy wykazany w CIT 8 „„„„„„„25161.„„„„„„ 

12.Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant 
porównawczy, wersja 1. 

13. Straty i zyski nadzwyczajne w 2016r. nie wystąpiły. 
14. W roku 2016r. przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych 

kształtowało się jak poniżej: 
- pracownicy merytoryczni 
- pracownicy administracyjni 
- pracownicy obsługi 
Ogółem 
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INFORMACJA DODATKOWA 

1. Data rozpoczęcia działalności - O 1. 09. l 979r 
2. Wpis do rejestru 06.06. l 992r 
3. Rodzaj działalności -gminna samorządowa jednostka organizacyjna-instytucja 

kultury. 
4. Średnioroczne zatrudnienie w etatach - 31 
5. Data zatwierdzenia bilansu 
6. Zobowiązania finansowe krótkotenninowe wobec: 
- PGK Opoczno - 2797,42 
- Urząd Skarbowy-podatek VAT - 3051,-
- Inne - 14223 ,45 
- Gmina Opoczno- pod. od nieruchomości - 15743,-

ZEC - 8381,73 
- Eden Sprins 9,23 
- Transport Towarowy - 7436,28 

I.Umorzenie środków trwałych 
2. Środki niskocenne 
3. Umorzenie wartości niemat. i prawnych 

Opoczno.07.03.2017r 
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