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I. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Dla środków trwałych – powyżej 10.000 zł -amortyzacja i umorzenia są ustalane w tabeli amortyzacyjnej wg miejsc powstania kosztów i w układzie
KŚT, naliczana zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a w przypadku środków już istniejących lub
poprzez zatwierdzenie stawki zawartej w dowodzie OT w przypadku przyjęcia środka trwałego w ciągu roku, uwzględniających ekonomiczny okres
użytkowania środka trwałego, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
B. Dla środków trwałych w przedziale 3.500zł -10.000 zł środki te mogą być amortyzowane jednorazowo albo sukcesywnie zgodnie ze stawkami
wynikającymi z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego
do użytkowania.
- niezależnie od wartości niżej wymieniony sprzęt będzie objęty pełną ewidencją ilościowo-wartościową
a) sprzęt komputerowy,
b) kasy fiskalne,
c) sprzęt TV i AGD,
d) sprzęt nagłaśniający,
e) sprzęt muzyczny,
-jeśli podobny sprzęt już jest objęty ewidencją ilościowo-wartościową w programie Środki trwałe, to mimo iż nie przekracza kwoty 3.500 zł, także jest
objęty tą ewidencją;
C. Dla środków trwałych do 100 zł i od 100 zł do 3500 zł
Środki te, jako niskocenne, są traktowane przez jednostkę jak wyposażenie i przy zakupie obciążają konto zużycia materiałów (analitycznie -
wyposażenie) i są ujmowane odpowiednio, tj. od 1 zł do 3500 zł dodatkowo w ewidencji wyposażenia.
D. Dla wartości niematerialnych i prawnych zalicza się programy komputerowe (użytkowe i narzędziowe), niezależnie od ich wartości początkowej
(ceny zakupu), traktowane są jak środki trwałe.
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane (zaliczane w koszty), w zależności
od ich wartości początkowej, w sposób następujący:
a) poniżej 10.000 zł. - zalicza się w koszty (amortyzuje) w miesiącu następnym po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania,
b) powyżej 10.000 zł. - amortyzacja w zasadzie w ciągu 24 miesięcy, poczynając od miesiąca
następnego po przyjęciu do użytkowania.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
3. W razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia (wartość godziwa) , chyba że umowa darowizny, umowa lub inny
dokument o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości
w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
4. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem
cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania lub powołana przez kierownika jednostki Komisja.
5. Wydawnictwa własne wycenia się wg cen sprzedaży lub kosztów wytworzenia na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen
ewidencyjnych.
6. Towary wycenia się wg cen sprzedaży. Wartość zapasów korygują odchylenia, które rozliczane są na zapas i na rozchód zapasów.
7. Materiały wycenia się wg cen sprzedaży z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizacyjnych związanych z utratą wartości.
8. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze- zgodnie z art.35 b
ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem KSR -Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 4 „Utrata wartości aktywów”.
9. Instytucja nalicza odsetki zwłoki od należności w ciągu roku po zapłacie, nie rzadziej jak raz w roku. Odsetki nalicza się, jeśli ich wysokość
przekracza 100 zł. W przypadku należności w stosunku do których, został wydany sądowy nakaz zapłaty odsetki nalicza się w momencie zapłaty.
10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
11. Rezerwy na przewidywane straty i koszty wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie.
12. Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub
zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów
finansowych.
13. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
14. Z uwagi na:
1) porównywalną w poszczególnych latach kwotę wypłat z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników – nie tworzy się
rezerwy na świadczenia pracownicze z tego tytułu;
2) zabezpieczenie przez organizatora w planie finansowym kwot na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w każdym roku
obrotowym;
nie tworzy się rezerwy na świadczenia pracownicze.
15. Jednostka nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie
art. 17 ustawy, pod warunkiem że kwoty rezerwy z tego tytułu są nieistotne.
16. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
17. W ciągu roku obrotowego operacje sprzedaży i kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się zgodnie z art. 15a ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
18. Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone
dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi jednostka nie ma kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być
również obecne zobowiązanie jednostki, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub
nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
W związku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do
sprawozdania finansowego.
19. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.
20. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja
następuje w okresach przyszłych.
21. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
22. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach
obrotowych, których dotyczą. Nieistotne koszty przyszłych okresów będą odnoszone w koszty bez comiesięcznego rozliczenia ich w czasie
(jednorazowo). Przy czym jeśli nieistotne koszty okresów obejmowały więcej niż jeden rok podatkowy, będą rozliczane proporcjonalnie do lat
podatkowych (łącznie kwotami za dany rok)
23. Prezentacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie jest dokonywana z podziałem na rozliczenia długo- i krótkoterminowe.
24. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
1) z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować,
2) z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania
nie jest jeszcze znana.
Prezentacja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie jest dokonywana z podziałem na rozliczenia długo- i krótkoterminowe.
Zakupy materiałów bieżących takich jak konserwacyjno-gospodarczych, biurowych, środków czystości, pracy i wydawnictw, artykułów związanych z
organizacją impre i prowadzenia sekcji, paliwa i opału, przekazanych do używania bezpośrednio z zakup dopuszcza się ujmowanie ich bezpośrednio
w koszty z pominięciem ewidencji szczegółowej.
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Rachunek zysków i strat sporządzany jest w ewersji porównawcze.                               
Jednostka prowadzi konta zespołu 4 i 5. Konta zespołu 4 i 7 są zamykane na wynik finansowy 
a konta zespołu 5 są zamykane w korespondencji z kontem 490.  Saldo konta 490 stanowi 
zmianę stanu produktów i jest zamykane z kontem wynik finansowy. 
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym podaje się ze szczegółowością określoną w załączniku do ustawy
(art. 50 ust. 1), Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym podaje się w złotych i groszach
(art. 45 ust. 5).  w złotych i groszach (art. 45 ust. 5)
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Liczba dołączonych opisów: 15 Liczba dołączonych plików: 15
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-162 238,25

zł

4 056 384,31

Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z 
budżetu na działalność bieżącą 3 929 055,61 17

Pokrycie amortyzacji od aktywów 
trwałych sfinansowanych dotacjami 108 510,68 17

18 818,02
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6 473,18

6 473,18
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0,00
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4 213 729,57

Amortyzacja od aktywów 
sfinansowanych dotacjami 269 133,07 16

Koszty sfinansowane dotacjami 3 935 610,24 16

8 986,26
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26 508,00

Wynagrodzenie bezosobowe 
wypłacone w roku nastepnym 21 051,00 16

5 457,00
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28 752,93

Wypłacone wynagrodzenie 
bezosobowe z roku ubiegłego 25 700,30 15

3 052,63
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0,00
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-13 611,10

-13 611,10

0,00

0,00
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31.12.2020

2020 2019
5 024 045,42 5 109 969,81

0,00 0,00

5 024 045,42 5 109 969,81

4 925 094,28 5 050 534,16

4 678 671,65 4 781 087,65

114 840,87 118 960,73

131 581,76 150 485,78

98 951,14 59 435,65

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2020
3 260 024,71 3 422 262,96

3 421 750,67 3 421 750,67

483 318,63 0,00

-482 806,34 -482 806,34

-162 238,25 483 318,63

2 035 202,51 2 028 038,88

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

zł

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY

2019
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0,00 0,00

0,00

0,00

271 181,80

2 446,45

2 446,45

6 640,30

0,00

0,00

0,00

0,00

6 640,30

6 080,16

6 080,16

72 076,78

0,00

0,00

0,00

0,00

67 628,07

38 634,37

38 634,37

12 261,22

16 472,48

260,00
4 448,71

1 963 125,73

1 963 125,73

1 855 042,87
108 082,86

0,00

0,00

340 332,03

1 332,14

1 332,14

24 237,82

0,00

0,00

0,00

0,00

24 237,82

19 223,02

19 223,02

102 373,05

0,00

0,00

0,00

0,00

99 619,98

61 800,53

61 800,53

12 732,63

24 811,28

275,54
2 753,07

1 925 665,83

1 925 665,83

1 813 448,42
112 217,41
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560,14

255 832,17

255 832,17

0,00

0,00

255 832,17

255 832,17

6 262,88

5 295 227,22 5 295 227,22

5 014,80

301 999,71

301 999,71

0,00

0,00

301 999,71

301 999,71

12 762,36

5 450 301,84 5 450 301,84
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01.01.2020 - 31.12.2020

2020
4 285 684,05

349 212,01

861,80

4 557 554,05
308 090,32
607 892,80
539 974,31

66 589,63

2 510 350,25
516 690,49

6 906,25
1 060,00

-271 870,00
120 824,61

557,03

11 683,72
0,00

2 560,00
9 123,72

-162 729,11
786,79

786,79

0,00
295,93

0,53

295,40
-162 238,25

0,00

-162 238,25

2019
6 120 604,90

768 761,31

14 974,73

5 739 132,77
301 081,51
519 045,90

2 136 730,93
94 153,42

2 184 950,17
473 341,08

15 088,85
14 740,91

381 472,13
116 000,39

1 068,42

14 747,69
13 599,33

0,00
1 148,36

482 724,83
1 448,88

1 442,04

6,84
557,08

13,53

543,55
483 616,63

298,00

483 318,63

zł

V Dotacja organizatora na bieżącą działalność oraz pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową 3 935 610,24 5 336 868,86

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY

223 597,41 187 320,85

120 267,58 114 931,97



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2020
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Rozliczenie majątku trwałego za rok 2020
załącznik nr 1

Grupa środków trwałych 

PRZYCHODY ROZCHODY

inne likwidacja sprzedaż darowizny inne

0 0,00

I

II

III 0,00 0,00

IV

V 0,00 0,00

VI 902,13

VII

VIII

Razem środki trwałe 0,00 0,00 0,00

Środki trwałe w budowie

Ogółem aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

sporządził; Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                            
Ul. Grunwaldzka 7             
41-400 Mysłowice

Stan początkowy na 
1 stycznia 2020r.

 Stan końcowy na    
31 grudnia 2020 r.      z dotacji   

    z projektu
środki własne 

9 479 812,95 11 706,36 132 787,83 9 624 307,14

10 370,00 10 370,00

74 451,08 4 622,83 15 107,11 63 966,80

651 483,29 32 167,46 682 748,62

59 736,90 59 736,90

444 907,26 1 365,96 446 273,22

10 720 761,48 11 706,36 38 156,25 132 787,83 16 009,24 10 887 402,68

59 435,65 39 515,49 98 951,14

Wartości niematerialne 
i prawne 22 845,01 22 845,01

10 803 042,14 11 706,36 77 671,74 132 787,83 16 009,24 11 009 198,83



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Umorzenie aktywów trwałych za rok 2020
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Umorzenie aktywów trwałych za rok 2020 Załącznik nr 2
ZWIĘKSZENIA ROZCHODY

darowizny inne likwidacja sprzedaż darowizny inne

0 0,00

I

II 259,25

III 0,00 0,00

IV

V 0,00

VI 902,13

VII

VIII

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                       
Ul. Grunwaldzka 7         
41-400 Mysłowice

Grupa środków 
trwałych 

Stan początkowy na 
1 stycznia 2020r.

Stan końcowy na 
31 grudnia 2020r.amortyzacja 

bieżąca

4 707 712,63 246 650,94 4 954 363,57

1 382,67 1 641,92

72 963,39 6 110,52 15 107,11 63 966,80

534 010,25 34 799,63 567 907,75

59 736,90 59 736,90

294 421,48 20 269,98 314 691,46

5 670 227,32 308 090,32 16 009,24 5 962 308,40

Wartości 
niematerialne 

i prawne 22 845,01 22 845,01

5 693 072,33 308 090,32 16 009,24 5 985 153,41



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Środki trwałe w budowie za rok 2020
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Środki trwałe w budowie (inwestycje długoterminowe) – analiza zadań inwestycyjnych w toku 2020 r.
Załącznik nr 3

1. Modernizacja budynku – Projekt 0,00 0,00

2.
0,00

3. 0,00

4. 0,00

5. 0,00

6. 0,00

RAZEM 0,00

Razem środki trwałe w budowie 0,00

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY       
 Ul. Grunwaldzka 7                           
41-400 Mysłowice

Nazwa i krótki opis środków trwałych 
w budowie (zadania inwestycyjnego)

Wartość nakładów 
na środki trwałe w 

budowie wg BO

Wartość 
zwiększeń w roku 

obrotowym

Wartość 
zmniejszeń w 

okresie 
obrotowym

Wartość nakładów na 
środki trwałe w budowie 

na koniec roku 

Aktywa trwałe  
odebrane wg OT w 
roku obrotowym 

inne zmniejszenia 
np.. odpisanie 
wyposażenia w 

koszty

Stopień zaawansowania 
środka trwałego w budowie 
(zadania inwestycyjnego)

Przewidywana 
data zakończenia 
budowy środka 

trwałego (zadania 
inwestycyjnego)

15 537,96 15 537,96

Termomodernizacja budynku – 
projekt

43 897,69 39 515,49 83 413,18

59 435,65 39 515,49 98 951,14

59 435,65 39 515,49 98 951,14



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Odpis aktualizujący należności za rok 2020

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



Odpisy aktualizujące należności w 2020 roku
Załącznik nr 4

Grupa należności

zwiększenie zmniejszenia odpisane

1 2 3 4 5 6
Należności krótkoterminowe

     - do 12 miesięcy 557,03

Razem 0,00

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                          
Ul. Grunwaldzka 7               
41-400 Mysłowice

Stan na początek 
roku obrotowego

Zmiany stanu odpisów
 w ciągu 

roku obrotowego
Stan na koniec 

roku obrotowego 
(2+3-4-5)

8 604,44 1 068,42 9 538,99
a) z tytułu dostaw
        i usług, o okresie
        Spłaty: 8 604,44 1 068,42 9 538,99

8 604,44 2 560,00 1 068,42 9 538,99

8 604,44 2 560,00 1 068,42 9 538,99



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiany funduszy w 2020
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Zmiany funduszy w 2020
Załącznik nr 5

Wyszczególnienie
Rodzaj funduszu

instytucji rezerwowy

1 2 3 4 5
1. Stan na początek roku obrotowego 0,00 zł
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym: 0,00 zł 0,00 zł
- podział zysku
- inne
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
- pokrycie straty
- inne
4. Stan na koniec roku obrotowego 0,00 zł

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY         
Ul. Grunwaldzka 7                                           
41-400 Mysłowice

Razem fundusze
(2+3+4)z aktualizacji 

wyceny

3 421 750,67 zł 3 421 750,67 zł
483 318,63 zł 483 318,63 zł

483 318,63 zł

3 421 750,67 zł 483 318,63 zł 3 905 069,30 zł



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Propozycja pokrycia straty za rok 2020
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                        Propozycja pokrycia straty za 2020 rok
    Załącznik nr 6b

Wyszczególnienie Kwota
1 2

1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu )
2. Strata ne o za rok obrotowy
3. Razem strata do pokrycia (1+2)
4. Proponowane źródła pokrycia straty
-fundusz zakładu w sp zoz/fundusz rezerwowy w instytucji kultury
- fundusz instytucji kultury 0,00
5. Niepokryta strata(3-4)

sporządził: Aleksandra Wilk                                                                       zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY                                                                           
UL. GRUNWALDZKA 7                                                                                                  
41-400 MYSŁOWICE

482 806,34
162 238,25
645 044,59
162 238,25
162 238,25

482 806,34



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okresy wymagalności na dzień 31.12.2020
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Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2020 roku
załącznik nr 7

Wyszczególnienie 

Okres wymagalności

Razemdo 1 roku powyżej 5 lat

Stan na
BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2+4+6+8) (3+5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1a. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
1e. Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

1g. Z tytułu wynagrodzeń
1h. Inne 275,54 260,00 275,54 260,00
2. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2a. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2b. Inne 0,00 0,00
Ogółem zobowiązania długo i krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY                                          
Ul. Grunwaldzka 7                                                               
41-400 Mysłowice

powyżej 1 roku 
do 3 lat

powyżej 3 lat 
do 5 lat

99 619,98 67 628,07 99 619,98 67 628,07

61 800,53 38 634,37 61 800,53 38 634,37

1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 732,63 12 261,22 12 732,63 12 261,22

24 811,28 16 472,48 24 811,28 16 472,48

2 753,07 4 448,71 2 753,07 4 448,71
2 753,07 4 448,71 2 753,07 4 448,71

102 373,05 72 076,78 102 373,05 72 076,78



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31.12.2020
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załącznik nr 8

Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5

Ubezpieczenie OC 0,00 0,00

Serwer 93,72 204,12 93,72 204,12

Domena internetowa 17,58 20,43 17,58 20,43

Parasol licencyjny

ZAiKS 22,72 0,00 22,72 0,00

Asysta Op ma

Prenumeraty 0,00 0,00

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                          
Ul. Grunwaldzka 7            
41-400 Mysłowice

            Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31.12.2020 r

Stan na początek 
roku obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego (2+3-4)

1. Czynne rozliczenia      
międzyokresowe ogółem 
 kosztów, z tego: 12 762,36 6 262,88 12 762,36 6 262,88

1 529,00 1 529,00

5 358,98 2 203,77 5 358,98 2 203,77

3 834,56 3 834,56 3 834,56 3 834,56

1 905,80 1 905,80



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2020 
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 Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2020 r.
Załącznik nr 9

Tytuł zwiększenia zmniejszenie pow. 5 lat

846

845 0,00 0,00

Razem

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba 

MYSŁOWICKI 
OŚRODEK KULTURY 
Ul. Grunwaldzka 7    
41-400 Mysłowice

Nr 
konta 

Stan na koniec 
roku 2019

zmniejszenia 
(amortyzacja) 

Stan na koniec 
roku 2020

Rozliczenia 
krótkoterminowe

Rozliczenia 
długoterminowe

Pow. 1 - 3 
lat

pow. 4 - 5 
lat

Rozliczenie 
międzyokresowe 
przychodów majątku 
trwałego

1 919 192,65 144 787,83 108 804,32 108 510,68 1 955 176,16 100 133,29 1 855 042,87 293 798,44 189 488,40 1 371 756,03

Rozliczenie 
międzyokresowe 
przychodów

6 473,18 47 460,90 45 984,51 7 949,57 7 949,57

1 925 665,83 192 248,73 154 788,83 108 510,68 1 963 125,73 108 082,86 1 855 042,87 293 798,44 189 488,40 1 371 756,03



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Kierunki i rodzaj sprzedaży za 2020
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Kierunki i rodzaje sprzedaży za 2020 r.    
Załącznik nr 10

Sprzedaż ne o na kraj Sprzedaż ne o za granicę

1 2 3 4 5

1. Usługi, w tym główne grupy:
0,00 0,00

- sprzedaż usług

- pozostałe dotacje

2. Towary i materiały
861,80

Razem
0,00 0,00

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba 

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                               
Ul. Grunwaldzka 7                       
41-400 Mysłowice

Przychody ne o 
ze sprzedaży

za poprzedni
rok obrotowy

za bieżący
rok obrotowy

za poprzedni
rok obrotowy

za bieżący
rok obrotowy

6 105 630,17 4 284 822,25

768 761,31 349 212,01

- dotacja od organizatora na bieżącą 
działalność 5 296 904,00 3 758 586,28

39 964,86 177 023,96

14 974,73

6 120 604,90 4 285 684,05



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenie różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2020 rok
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Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym za 2020 rok
Załącznik nr 11

A. Zysk bru o/strata bru o
B.

1.

2.

3. 
Otrzymana dotacja celowa Erazmus

2.

3.
Rozwiązane rezerwy tworzone na podstawie uor (art. 12 ust. 4 pkt 6a) 557,03

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym 
1.

D.
0,00

1. 0,00
E. Koszty NKUP trwałe różnice 
1. Amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami (art. 16 ust 1 pkt 48 lub 63)
2. Koszty sfinansowane dotacjami (art. 16 ust. 1 pkt 58)
3.

852,70
4. Wierzytelności nieściągalne – podatek VAT 132,56
5.

F. Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku:
1.

2.

3.

G Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego:
1. Wypłacone wynagrodzenia bezosobowe z roku ubiegłego (art. 15 ust. 4g)
2.

H. Strata z lat ubiegłych 0,00
I Inne zmiany podstawy opodatkowania 
1. Dochód przeznaczony na cele statutowe (art. 17 ust 1 pkt 4)
2.

-7949,57
4.

J. Podstawa opodatkowania [A-B+C+D-E+F-G-H-I] 0,00

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY                                                      
Ul. Grunwaldzka 7                                                                                         
41-400 Mysłowice

-162 238,25
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zykiem/stratą 
dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym 4 056 384,31
Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą (art. 17 ust. 1 
pkt 47) 3 929 055,61

Otrzymane dotacje celowe na inwestycje z budżetu państwa albo JST na budowę, zakup 
środków trwałych (art. 17 ust. 1 pkt 47) księgowane w 2020 na rozliczenia 
międzyokresowe przychodów środków trwałych 11 706,36

6 554,63
Pokrycie amortyzacji od aktywów trwałych  sfinansowanych dotacjami (art. 17 ust. 1 pkt 
47) 108 510,68

6 473,18
Otrzymane wpłaty w 2019 r na przychodach przyszłych okresów ujęte w rozliczeniu 
podatkowym za rok 2019 6 473,18
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach 
rachunkowych lat ubiegłych

4 213 729,57
269 133,07

3 935 610,24
 Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa 
związane z działalnością statutową 

Ujemna korekta VAT dotycząca 2020 r.- zaksięgowana w 2020 roku w pozostałe koszty 
operacyjne (art. 15 ust 4d i 4e) 8 001,00

26 508,00
Odpisy aktualizujące zapasy lub należności w roku sprawozdawczym (art. 16 ust.1 pkt 
27) 2 560,00

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w roku następnym za rok bieżący (art. 16 ust. 1  
pkt 57) 21 051,00
Nieopłacone lub opłacone po terminie do ZUS składki, w części finansowanej przez 
płatnika składek (art. 15 ust. 4h i art. 16 ust. 1 pkt. 57a) obciążające koszty 2020 roku, 
składki ZUS od wynagrodzeń XI/2020 wypłaconych w XII/2020 i za XII/20 wypłaconych w 
I/2021 - opłacone w styczniu lub lutym 2021 do ZUS 2 897,00

28 752,93
25 700,30

Wynagrodzenia i składki ZUS dot. roku poprzedniego opłacone w roku bieżącym (art. 16 
ust. 1 pkt 57 i 57a) 3 052,63

-13 611,10
6 044,83

Przychody bilansowe nie ujęte w wyniku finansowym (przedpłaty – przychody przyszłych 
okresów)

Przychody bilansowe nie ujęte w wyniku - otrzymane dotacje celowe na inwestycje z 
budżetu państwa albo JST na budowę, zakup środków trwałych (art. 17 ust. 1 pkt 47) 
księgowane w 2020 na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych -11 706,36



K. 

ROZLICZENIA PODATKOWEGO W KULTURZE ZA 2020 ROK

A.
 1.  Przychody bilansowe niżej wymienione 

 1) Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej 
 2) Dotacje od organizatora oraz inne dotacje celowe na działalność bieżącą 
 3) Dotacje z UE otrzymane na działalność bieżącą  
 3) Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 
 4) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 861,80 
 5) Pozostałe przychody operacyjne  
 6) Przychody finansowe  786,79 

 2. 

 1) naliczone odsetki od należności (art.12 ust.4 pkt. 2) 
 2) zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty na PFRON (art. 12 ust. 4 pkt 6b) 

557,03 

 7) Naliczone kary umowne, odszkodowania ale niezapłacone (art. 12 ust. 3e) 

 9) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane (art. 12 ust. 3e) 
 10) Przychody przyszłych okresów ujęte 2020 r. na koncie 845 

 3.  Przychody podatkowe nieujęte w wyniku  

Podatek dochodowy od postawy opodatkowania (J)  wg stawki 9% dla małych 
podatników CIT lub 19%  dla dużych podatników CIT

4 407 295,45 
195 536,78 

3 929 055,61 
6 554,63 

153 675,23 

120 824,61 

 Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych na podstawie 
art. 12 pdop 115 540,89 

 3) rozwiązanie odpisów wyłączonych uprzednio z kosztów uzyskania 
przychodów (art. 12 ust. 4 pkt 6a) 
 4) rozwiązanie wszelkiego rodzaju rezerw tworzonych zgodnie z ustawą o 
rachunkowości a niezaliczonych w poprzednich okresach do KUP (art. 12 ust. 4 
pkt 6a) 
 5) kwoty naliczonych odsetek od lokat, lecz niezrealizowanych na dzień 
bilansowy (art. 12 ust. 4 pkt 2) 
 6) dodatnia korekta podatku VAT za 2020 rok ujęta w deklaracji VAT za I/2021, 
ale zaksięgowana na pozostałe przychody operacyjne w księgach 2020 roku (art. 
12 ust. 3e) 

 8) Przychody z amortyzacji od środków sfinansowanych dotacjami w 
korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów 108 510,68 

6 473,18 
19 655,93 

 1) otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód bilansowy w 
latach ubiegłych 
 2) otrzymane odsetki od lokat, zarachowane memoriałowo w okresie ubiegłym 
na przychody finansowe 
 3) dodatnia korekta VAT za 2019 r. ujęta w deklaracji VAT za I/20, zaksięgowana 
w 2019 roku na pozostałe przychody operacyjne 
 4) różnice kursowe dodatnie zrealizowane zaksięgowane memoriałowo jako 
przychód w okresie ubiegłym 
 5) darowizny środków trwałych i wartości niematerialne i prawne otrzymane od 
osób fizycznych lub prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 2) księgowane w 2020 na 
rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych 
 6) otrzymane dotacje celowe na inwestycje spoza budżetu np.. Wojew. 
Funduszu Ochrony Środowiska, PFRON, Urzędu Pracy itp. Kięgowane w 2020 r. 
na rozliczenia międzyokresowe przychodów (art. 17 ust. 1 pkt 21) 
 7) otrzymane dotacje celowe na inwestycje z budżetu państwa albo JST na 
budowę, zakup środków trwałych (art. 17 ust. 1 pkt 47) księgowane w 2020 na 
rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych 11 706,36 



 10) Przychody przyszłych okresów ujęte 2019 r. na koncie 845 
 4. 

 B. 
 KOSZTY PODATKOWE 

 B.A 

 B.A.1 

 e) wierzytelności nieściągalne – podatek VAT 132,56

 l) ujemne różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust.7) 

 8) otrzymane w 2020 r dotacje z UE na działalność inwestycyjną (art. 17 ust. 1 
pkt 52 lub pkt 53) 
 9) otrzymane w 2020 roku kasowo odszkodowania zaksięgowane na przychody 
w latach ubiegłych (art. 12 ust. 1 pkt1) 

7 949,57 
 Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3) = poz. 49 i 
57 CIT-8 4 311 410,49 

 Koszty bilansowe (koszty rodzajowe skorygowane o zmianę stanu produktów 
i obroty wewnętrzne, koszt zakupu sprzedanych materiałów i towarów, 
pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe)  4 569 533,70
 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, ale nie powodujące 
obowiązku zapłaty podatku (związane z działalnością statutową) lub 
niestanowiące jeszcze wydatku 4 240 237,57
 a) amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 
lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt 48 i 63) 269 133,07
 b) naliczone wynagrodzenia osobowe za 2020 rok, ale niewypłacone w 
terminach wynikających z regulaminu pracy, kodeksu pracy lub UZP (art. 15 ust 
4g i art. 16 ust. 1 pkt 57) 
 c) niewypłacone w 2020 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło 
itp. np. za XI lub grudzień 2020 obciążające koszty 2020 roku (art. 16 ust. 1 pkt 
57) 

21 051,00
d) nieopłacone lub opłacone po terminie do ZUS składki, w części finansowanej 
przez płatnika składek (art. 15 ust. 4h i art. 16 ust. 1 pkt. 57a) obciążające koszty 
2020 roku, składki ZUS od wynagrodzeń XI/2020 wypłaconych w XII/2020 i za 
XII/20 wypłaconych w I/2021 - opłacone w styczniu lub lutym 2021 do ZUS 2 897,70

 f) odpisy tworzone na pokrycie wierzytelności, których ściągalność nie została 
uprawdopodobniona lub udowodniona (art. 16 ust. 1 pkt 25, 26) 2 560,00
 g) naliczone, lecz niezapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 
ust. 1 pkt 11) 
 h) nieprzelana na rachunek bankowy wartość naliczonego odpisu na ZFŚS (art. 
16 ust. 1 pkt 9b) 
 i) koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność 
bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ( wyłącza się koszty najczęściej do 
wysokości otrzymanych dotacji bieżących) 3 935 610,24
 j) wpłaty na PFRON zaliczone w koszty, lecz niezapłacone w roku podatkowym 
(art. 17 ust. 1a pkt 2)  
 k) odsetki budżetowe naliczone memoriałowo, lecz niezapłacone (art.. 17 ust. 
1a pkt 2) 

 l) tworzone rezerwy w ciężar kosztów na podstawie ustawy o rachunkowości na 
świadczenia pracownicze (np. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-
rentowe, na niewykorzystane urlopy itp.)(art. 16 ust. 1 pkt. 27)  
 m) tworzone rezerwy na toczące się sprawy sporne w sądzie zgodnie z ustawą o 
rachunkowości obciążające koszty (art. 16 ust. 1 pkt 27) 
 n) wszelkie inne rezerwy tworzone na podstawie ustawy o rachunkowości w 
ciężar kosztów (np. na odsetki zwłoki od dostawców naliczane memoriałowo) 
(art. 16 ust. 1 pkt 27) 
 o) wszelkiego typu odpisy aktualizacyjne majątku obrotowego dokonywane w 
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (np. aktualizujące wartość zapasów), 
(art. 16 ust. 1 pkt 26a i pkt 27) 
 p) ujemna korekta VAT dotycząca 2020 r.- zaksięgowana w 2020 roku w 
pozostałe koszty operacyjne (art. 15 ust 4d i 4e) 8 001,00



 y) przelew na inny rachunek niż w wykazie KAS pow. 15 tys. zł (art. 15d) 

852,00
 B.A.2   Koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku 0,00

 B.B 0,00

 B.C 

 r) koszty reprezentacji zwiazane z działalnością kulturalną (art. 16 ust. 1 pkt 28), 
z wyjątkiem wydatków na alkohol 
 s) podatek VAT naliczony z wyjątkiem przypadków, gdy podatek VAT dotyczy 
zakupu do działalności zwolnionej albo wg przepisów nie przysługuje obniżenie 
albo zwrot tego podatku (art 16 ust. 1 pkt 46) 
 t) 25% kosztów eksploatacji samochodu osobowego do działalności mieszanej 
(art. 16 ust. 1 pkt 51) 
 u) amortyzacja samochodu osobowego pow. 150 tys. zł (art. 16 ust. 1 pkt 4) 
dotyczy także limitu opłat leasingu (art. 16 ust. 1 pkt 49a) 
 w) ubezpieczenie AC samochodu osobowego pow. 150 tys. zł (art. 16 ust. 1 pkt 
49 ) ograniczenie ubezpieczenia nie dotyczy ubezp. leasingowanego samochodu 
osobowego 
z) wyłączenie z KUP płatności pow. 15 tys. zł bez MPP (art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 
2)

 ż) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest 
obowiązkowa związane z działalnością statutową 

 a) koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 
pkt. 17) - komornik 
 b) grzywny, kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym 
skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar (art. 16 ust. 1 pkt 17) 
 c) odsetki zwłoki od nieterminowych wpłat do budżetu, ZUS, PFRON naliczone 
w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt 21) 
 d) kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu 
niewykonania nakazów organów dot. BHP (art. 16 ust. 1 pkt. 19b) lub opłaty po 
kontroli sanepidu 
 e) wpłaty na PFRON naliczone w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt 36) Od I 
2020 do XI 2020 sfinansowane ze środków własnych 
 f) podatek należny z wyjątkiem należnego od importu, albo od przekazania na 
potrzeby reprezentacji czy reklamy 
 g) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest 
obowiązkowa (np. Stowarzyszenie Księgowych) zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 37) 
i nie jest związana z działalnością statutową  
 h) zapłacony zaległy ZUS po kontroli za zleceniobiorcę/pracownika interpretacje 
KIS  
 i) odszkodowania zapłacone byłemu pracownikowi za niezgodne z prawem 
rozwiązanie umowy o pracę: vide interpretacja KIS 
 j) wydatki na alkohol albo usługi gastronomiczne z alkoholem vide: 
interpretacje KIS 
 k) straty w wyniku utraty zapłaconych przedpłat i zaliczek na poczet zobowiązań 
(art. 16 ust. 1 pkt 56) 
  Wydatki powodujące obowiązek zapłaty podatku, a nie ujęte w wyniku 
finansowym 

 a) zapłacony w 2020 r. PFRON ujęty w kosztach okresu poprzedniego (np. 
XII/18) finansowany ze środków własnych 
 b) zapłacone odsetki budżetowe w 2020 r. ujęte w kosztach poprzedniego 
okresu (od podatków, ZUS, PFRON, itp.) 
 Wydatki podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nieujęte w 
wyniku finansowym 28 752,93
 1) zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych 
lat ubiegłych 

 2) wypłacone umowy zlecenia i umowy o dzieło wyłączone w roku ubiegłym z 
KUP 25 700,30
 3) wypłacone wynagrodzenia osobowe oraz opłacone składki ZUS zaliczone w 
koszty okresu ubiegłego i niebędące KUP 3 052,63



 4) wyrównanie – przelew odpisu na ZFŚS z roku ubiegłego 
 5) różnice kursowe ujemne - zrealizowane 

 II.   Koszty uzyskania przychodów poz. 59 i 73 CIT 8 tj. (B-BA1-BA2+BC) 
 C.  WYNIK PODATKOWY (A-B) 

 – dochód poz. 75 i 81 CIT-8 lub 
 strata poz. 77 i 83 CIT-8 

 D.  WYNIK BILANSOWY bru o 
 E.  Podstawa opodatkowania (BA2 + BB) = (poz. 108 CIT-8) 0,00

 Rozliczenie dochodu podatkowego w CIT-8/O 

 1. 

 2. 0,00

 3. 
 4.  Strata podatkowa  
 5.  Podstawa opodatkowania (B2 + B3) = (poz. 75 i 81 CIT-8) 0,00
 6.  Dochody wolne przeznaczone na działalność statutową B1 poz. 14 CIT-8/O 

7. 0

8. 0

9.  Gdy jest podatek należny za 2019 wypełniamy cz. G dot. zaliczek  

10.

11.

sporządził: Aleksandra Wilk                                                         zatwierdził: Michał Skiba

 3) ujemna korekta VAT za 2019 r. zaksięgowana w 2019 roku a zadeklarowana 
w I 2020 

358 049,06
3 953 361,43
3 953 361,43

-162 238,25

3 953 361,43
 Dotacje otrzymane z budżetu lub JST tj.podmiotowe i celowe finansujące koszty 
działalności oraz dotacje inwestycyjne - B 1 CIT 8/O poz. 40  3 940 761,97
 Dotacje, subwencje otrzymane na działalność inwestycyjną spoza budżetu lub 
JST - B1 poz. 24 
 Dotacje z UE otrzymane na działalność bieżącą albo inwestycyjną - B1 poz. 46 
lub 48 6 554,63

6 044,83
 Należny podatek za 2020 rok poz. 124 CIT-8 dla dużych podatników wg stawki 
19% 
 Należny podatek za 2020 rok poz. 125 CIT-8 dla małych podatników wg stawki 
9% 

 Gdy wynik podatkowy jest stratą od wydatków niestatutowych z poz. B2 i B3, 
liczymy odrębne zobowiązanie podatkowe w części J CIT-8 
 W ciągu roku wydatki niestatutowe wykazujemy w części J i należny od nich 
podatek wg stawki 19% ub 9%  



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Nak�ady na niefinansowe aktywa trwa�e za rok 2020
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                Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska 
Załącznik nr 12

Wyszczególnienie

1 2 3

0,00 0,00

-na ochronę środowiska 0,00 0,00

3. Środki trwałe w budowie, w tym:

- na ochronę środowiska 0,00 0,00

Razem

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                                   
Ul. Grunwaldzka 7                            
41-400 Mysłowice

Nakłady poniesione w roku 
obrotowym (bieżącym) 2020

Nakłady planowane 
na rok następny 2021

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Środki trwałe przyjęte 
do użytkowania, w tym: 89 378,10 67 500,00

39 515,49 4 500,00

128 893,59 72 000,00





Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Specyfikacja przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości za rok 2020

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



Specyfikacja  przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości 
lub które wystąpiły incydentalnie

Załącznik nr 13

Wyszczególnienie Poprzedni rok obrotowy 2019 Bieżący rok obrotowy 2020

1 2 3
1. Przychody 0,00
- o nadzwyczajnej wartości, w tym: 0,00
odszkodowanie 0,00

- które wystąpiły incydentalnie, w tym: 0,00 0,00
0,00

2. Koszty 0,00 0,00
- o nadzwyczajnej wartości, w tym: 0,00 0,00

- które wystąpiły incydentalnie, w tym: 0,00 0,00

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba 

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                                     
Ul. Grunwaldzka 7                           
41-400 Mysłowice

6 343,75
6 343,75
6 343,75



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego
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Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego
Załącznik nr 14

Wyszczególnienie

1 2 3

Pracownicy merytoryczni
22 21

Pracownicy obsługi
11 12

Pracownicy administracji
9 9

Razem
42 42

sporządził: Aleksandra Wilk zatwierdził: Michał Skiba

MYSŁOWICKI OŚRODEK 
KULTURY                                
Ul. Grunwaldzka 7                 
41-400 Mysłowice

Przeciętne zatrudnienie w roku 
obrotowym 2019

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 
2020



Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

MYSŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZA ROK 2020

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają  zał. nr 1 i nr 2

1.2. Środki trwałe w budowie: zawiera zał. nr 3

1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:  nie dotyczy

1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu

umów leasingu: nie dotyczy

1.5. Dane  o  odpisach  aktualizujących  wartość  należności,  ze  wskazaniem  stanu  

na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

na koniec roku obrotowego:  zawiera zał. nr 4

1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera 

zał. nr 5

1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy

1.8. Propozycja pokrycia straty za rok 2020 zał. nr 6b

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,  

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

1.10. Podział  zobowiązań  na  krótko  i  długoterminowe  według  pozycji  bilansu  o

pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. nr 7

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

1.12. Wykaz  istotnych  pozycji  czynnych  rozliczeń  międzyokresowych:  

zawiera zał. nr 8

1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 9

1.14. Łączna  kwota  zobowiązań  warunkowych,  w  tym  również  udzielonych  przez  

jednostkę  gwarancji  i  poręczeń,  także wekslowych,  niewykazanych  w bilansie,  

ze  wskazaniem  zobowiązań  zabezpieczonych  na  majątku  jednostki  oraz

charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

1



II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1.   Strukturę  rzeczową  (rodzaje  działalności)  i  terytorialną  (rynki  geograficzne)  

przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 10

2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku  

obrotowym lub  przewidzianej  do  zaniechania  w  roku  następnym:  nie  dotyczy  

jednostki

2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 

a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. nr 11

2.5. Koszt  wytworzenia  środków  trwałych  w  budowie  we  własnym  zakresie:  

nie dotyczy jednostki

2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa  trwałe;  odrębnie  należy  wykazać  poniesione  i  planowane  nakłady  

na ochronę środowiska – zał. nr 12

2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o

nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:  zał. nr 13

III. Kursy  przyjęte  do  wyceny  pozycji  sprawozdania  finansowego,  wyrażonych  

w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i  istotne  transakcje  zawarte  przez  jednostkę  oraz  niektóre  zagadnienia  

osobowe

5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale  na grupy

zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 14

5.2. Informacje  o  wynagrodzeniu  biegłego  rewidenta  lub  podmiotu  uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi
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nie dotyczy*

VI. Błędy  lat  ubiegłych,  zdarzenia  po  dniu  bilansowym  oraz  zmiany  polityki  

rachunkowości

6.1. Informacje  o  przychodach  i  kosztach  z  tytułu  błędów  popełnionych  w  latach

ubiegłych odnoszonych  w roku  obrotowym na  fundusz  własny  z  podaniem ich

kwot i rodzaju: nie dotyczy

6.2. Informacje  o  istotnych  zdarzeniach,  jakie  nastąpiły  po  dniu  bilansowym,  

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację

majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

6.3. Przedstawienie  dokonanych  w  roku  obrotowym  zmian  zasad  (polityki)

rachunkowości,  w  tym metod  wyceny,  jeżeli  wywierają  one  istotny  wpływ na

sytuację  majątkową,  finansową  i  wynik  finansowy  jednostki,  ich  przyczyny  

i  spowodowaną  zmianami  kwotę  wyniku  finansowego  oraz  zmian  w  kapitale

(funduszu)  własnym,  oraz  przedstawienie  zmiany  sposobu  sporządzania

sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania  finansowego  za  rok  poprzedzający  ze  sprawozdaniem  za  rok  

obrotowy: nie dotyczy

VII. Transakcje  z  jednostkami  powiązanymi  i  zagadnienia  dotyczące  konsolidacji  -  

nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, 

w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności:  nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę 

sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. - nie dotyczy

sporządził: Aleksandra Wilk                                                                                                         

zatwierdził: Michał Skiba
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