Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Nowym Teatrze w Słupsku

Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych
przez Prezydenta Miasta Słupska pracownicy :
1. Leszek Pińkowski – główny specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu
Miejskiego w Słupsku,
2. Ewa Juralewicz – inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego
w Słupsku,
3. Lidia Dębicka - inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku
przeprowadzili w dniach od 04 – 15 grudnia 2006 r. i od 11 stycznia do 16 lutego2007 r.
z przerwą w dniach 06 - 07 lutego br. kontrolę problemową gospodarki finansowej za rok
2005.
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki przy
w Słupsku.

Tematyka kontroli:
I.

Ustalenia ogólne

II. Sprawy organizacyjne
III. Stan i funkcjonowanie rachunkowości
IV. Gospodarka środkami finansowymi
1. Gospodarka pieniężna, rachunki bankowe i rozrachunki
2. Plany finansowe
3. Wykonanie planów - przychody i rozchody
4. Ocena prawidłowości zawieranych umów
V. Ewidencja środków trwałych
VI. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
VII. Ustalenia i wnioski

ul. Lutosławskiego 1

I. Ustalenia ogólne
Instytucję kultury pod nazwą Teatr Dramatyczny w Słupsku utworzono uchwałą
Nr XXV/267/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2004 r. W/w uchwałą nadano
Teatrowi Dramatycznemu w Słupsku statut.
Do zakresu działania instytucji kultury należy:
1. Edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę.
2. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań teatrem i
muzyką.
3. Organizowanie spektakli teatralnych.
4. Upowszechnianie sztuk teatralnych.
Teatr prowadzi działalność na podstawie planu pracy ustalonego przez dyrektora. Mienie
Teatru jest mieniem komunalnym. Teatr jest finansowany z dotacji budżetu miasta, z
wpływów ze sprzedaży biletów wstępu i innych opłat za usługi artystyczne oraz z innych
źródeł.
Teatr Dramatyczny w Słupsku wpisano do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Słupska (organizatora). Instytucja posiada osobowość prawną.
Przedmiotem działalności artystycznej jest:
1. Edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę
2. Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań teatrem i muzyką
3. Organizowanie spektakli teatralnych
4. Upowszechnianie sztuk teatralnych
5. Tworzenie i upowszechnianie kultury
6. Ochrona i udostępnianie dóbr kultury
7. Tworzenie widowisk teatralnych oraz upowszechnianie sztuk teatralnych w kraju
i za granicą
8. Współpraca z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi w realizacji
przedsięwzięć teatralnych
9. Gromadzenie,

dokumentowanie

i

udostępnianie

materiałów

związanych

z działalnością teatru.
Księgę rejestrową Nr 1/04 założono dnia 01 lipca 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Uchwałą

Nr XXVIII/317/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 sierpnia 2004 r.

dokonano zmiany nazwy Teatru Dramatycznego w Słupsku na „Nowy Teatr w Słupsku”.
Nie wprowadzono zmian do statutu w związku ze zmianą nazwy.
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Kontrolowana instytucja kultury działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.
123 z późn. zm.).
Zarządzeniem Nr 17/2005 Dyrektora Nowego Teatru w Słupsku z dnia 15 sierpnia 2005 r.
wprowadzono

Regulamin

Organizacyjny

Nowego

Teatru

nadany

uchwałą

XXV/267/2004 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2004 r.
Zarządzeniem Nr 19/2005 Dyrektora Nowego Teatru w Słupsku z dnia 15 sierpnia 2005 r.
wprowadzono Regulamin Pracy Nowego Teatru nadany uchwałą Nr XXV/267/2004 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2004 r.
Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Bogusław Semotiuk, powołany na
stanowisko z dniem 01 lipca 2004 r. Stanowisko zostało powierzone zarządzeniem
Nr 519/KiS/04 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 01 lipca 2004 r.
Zastępcą Dyrektora jest Pani Joanna Merecka, powołana na stanowisko przez dyrektora
z dniem 01 lipca 2004 r. Jednocześnie Dyrektor udzielił pełnomocnictwa do składania
samodzielnych oświadczeń majątkowych w imieniu Teatru oraz zadań i działań
określonych w Regulaminie Organizacyjnym teatru.
Obowiązki głównego księgowego od 01 lipca 2004 r. do dnia 03 czerwca 2005 r. pełniła
Pani Klotylda Waszkinel. Na czas trwania umowy o pracę dyrektor udzielił umocowania
do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Teatru zawsze w sposób łączny
z dyrektorem lub z zastępcą dyrektora oraz działania zgodnie z obowiązującym
regulaminem organizacyjnym. W aktach osobowych znajduje się zapytanie o karalność
dnia 27 sierpnia 2004 r. z adnotacją „nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru
Karnego”.
Obecnie obowiązki głównego księgowego pełni Pani Maria Potyrało – Zalewska,
zatrudniona z dniem 04 lipca 2005 r. na podstawie umowy o pracę. Na czas pełnienia
funkcji dyrektor jednostki udzielił głównej księgowej umocowania do składania
oświadczeń majątkowych w imieniu Teatru zawsze w sposób łączny z dyrektorem lub
zastępcą dyrektora teatru oraz działania zgodnie z obowiązującym regulaminem
organizacyjnym. W aktach osobowych znajduje sie zapytanie o karalność z dnia 05 lipca
2005 r. z adnotacją „nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego” oraz
zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku głównego księgowego
3

powierzony od dnia 04.07.2005 r. Do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
nie wprowadzono zmian wynikających ze zmiany przepisów zawartych w art.45 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z dnia 20 grudnia 2005 r.
Nr 249, poz. 1420).
Pomieszczenia zajmowane przez instytucję należą do Polskiej Filharmonii „Simfonia
Baltica”w Słupsku na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 01 sierpnia 2004 r.
Zgodnie z umową Filharmonia użycza Teatrowi pomieszczenia znajdujące się na II piętrze
budynku położonego przy ul. Lutosławskiego 1 w Słupsku.
Na działalność statutową Filharmonia użycza pomieszczenia w budynku przy ul. Jana
Pawła II 3.
II. Sprawy organizacyjne
W ramach tego zagadnienia, kontroli poddano sprawy dotyczące dyscypliny pracy.
Sprawdzono prawidłowość prowadzenia listy obecności oraz książki wyjść. W liście
obecności stwierdzono min.:

–

brak adnotacji o nieobecnościach w pracy (wyjazdy służbowe, urlopy, zwolnienia
lekarskie, itp. ) przy nazwiskach dwóch osób. Natomiast w miesiącu maju 2006 roku
nie odnotowano nieobecności jednego pracownika.

–

nie odnotowany został fakt przebywania na urlopie bezpłatnym jednej z pracownic
Nowego Teatru.

Natomiast w książce dotyczącej wyjść służbowych odnotowano:
–

brak adnotacji o czasie powrotu osób wychodzących ,

–

brak podpisów osób wpisujących fakt wyjścia w sprawach służbowych,

Zarówno lista obecności, jak i książka wyjść służbowych nie zawierają adnotacji o ich
kontroli ze strony Dyrekcji Teatru.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych odnotowano fakt awarii systemu w dziale
księgowości. Sytuacja ta zdezorganizowała jego pracę przez kilka dni. Okazało się, że
Teatr nie ma zabezpieczonego serwisu na wypadek takiej awarii w Słupsku, lecz korzysta
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z usługi informatyka zamieszkałego w Sianowie. Informatyk ten może przyjechać do
Słupska tylko w określony dzień tygodnia i teatr się do tego podporządkowuje. Sytuację
taką należy uznać jako niedopuszczalną . Przez okres występowania awarii pracownicy
nie mogą w sposób prawidłowy wykonywać swoich obowiązków.
W 2006 roku w Nowym Teatrze zatrudnionych było 35 osób. Jedna osoba przebywała na
urlopie bezpłatnym. Etatowo zatrudnienie w tej jednostce przedstawia się następująco:

–

dział artystyczny

– 8 osób,

–

dział techniczny

– 15 osób,

–

administracja

– 12 osób,

II. Stan i funkcjonowanie rachunkowości
1. Zarządzeniem Nr 2/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. wprowadzono instrukcję obiegu,
kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych
2. Zarządzeniem Nr 3/2004

z dnia 01 lipca 2004 r. wprowadzono instrukcję

w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
3. Zarządzeniem Nr 4/2004

z dnia 01 lipca 2004 r. wprowadzono instrukcję

gospodarki kasowej
4. Zarządzeniem Nr 5/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. ustalono wysokość pogotowia
kasowego dla kas
–

zatwierdzono pogotowie dla kasy głównej – 5.000,00

–

dla kas biletowych Nr 1 i 2 (dotyczących utargu ze sprzedaży biletów wstępu
i

programów) – 2.000,00

5. Zarządzeniem Nr 6/2004 z dnia 01 lipca 2004 r. wprowadzono Zakładowy Plan
Kont
6. Zarządzeniem Nr 7/2004

z dnia 17 sierpnia 2004 r. wprowadzono regulamin

udzielania zamówień publicznych
7. Zarządzeniem Nr 9/2004 z dnia 07 października 2004 r. wprowadzono instrukcję
w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie
8. Zarządzeniem Nr 15/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. wprowadzono procedury
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kontroli zasad wstępnej ogólnej oceny zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania
wydatków zawierające:
–

Zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania
wydatków – zał. Nr 1,

–

Procedury bieżącej kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków –
zał. Nr 2

9. Zarządzeniem Nr 16/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. wprowadzono instrukcję
określającą sposób zarządzania systemami informatycznymi
10. Zarządzeniem Nr 17/2004

z dnia 31 grudnia 2004 r. wprowadzono zasady

wykonywania kontroli wewnętrznej
11. Zarządzeniem Nr 15/2005 Dyrektora Nowego Teatru z dnia 11 lipca 2005 r.
ustalono dokumentację przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości:
–

metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy, a
także ustalania wyniku finansowego – zał. Nr 1,

–

przyjęte zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające
zakładowy plan kont określający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady
ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej, zasady
prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi
głównej, wykaz ksiąg rachunkowych, tworzących księgi rachunkowe na
komputerowych nośnikach danych oraz charakterystykę systemu przetwarzania
danych przy użyciu komputerów stanowiące załącznik Nr 2

–

system ochrony danych i ich zbiorów – załącznik Nr 3

–

wzór sprawozdania finansowego - załącznik Nr 4.

12. Zarządzeniem Nr 16/2005 z dnia 01 sierpnia 2005 r. wprowadzono instrukcję
obiegu dokumentów źródłowych i księgowych w Nowym Teatrze w Słupsku
Kontrola dokumentów opisujących politykę rachunkowości wykazała, że nie określono
szczegółowo przyjętych zasad ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych na
poszczególnych kontach księgi głównej, do czego zobowiązują jednostkę przepisy zawarte
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694 z późn. zm.). Z

zakładowego planu kont winny jasno wynikać zasady

prowadzenia ewidencji księgowej.
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Ponadto stwierdzono, że procedury kontroli wewnętrznej nie zawierają wykazu osób
upoważnionych do zatwierdzania dokumentów co do zgodności z ustawą Prawo zamówień
publicznych. W instrukcji obiegu dokumentów w paragrafie 14 ustalono, że przygotowanie
dokumentacji w tym zakresie leży w kompetencji każdego pracownika w ramach
powierzonego zakresu czynności. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) obliguje jednostkę do stosowania procedur
w zakresie udzielania zamówień publicznych w art. 47.
Sposób prowadzenia ewidencji w jednostce
Z zestawienia obrotów i sald za okres od 01.01. - 31.05.2005 r. wynika, że obroty Wn
różnią się od obrotów Ma, co jest niezgodne z zasadami rachunkowości.
Obroty:
Wn - 3.098.367,98
Ma - 3.121.936,12
Poleceniem księgowania (bez numeru) z dnia 26.07.2005 r. wykazano różnicę sald na
dzień 31.05.2005 r. pomiędzy wydrukiem z programu CDN OPTIMA, w którym
prowadzona była ewidencja księgowa, a programem BOSS, który wprowadzono w trakcie
roku obrachunkowego po zmianie głównej księgowej jednostki. Kserokopia PK stanowi
załącznik Nr 1.
Wykazane saldo 1.667.268,55 wynika z zestawienia obrotów i sald za okres 01.01. 31.05.2005 r. (wydruk z dnia 28.06.2005) z programu CDN OPTIMA, wersja 8.2.1.4974,
nr licencji 1659248641.
Saldo przeniesione do programu BOSS 2.497.084,42
Wyjaśnienie dotyczące różnicy sald na dzień 31.05.2005 r. stanowiące załącznik Nr 2
określa wysokość różnic wynikających z kont. Nie wyjaśniono jakich dokumentów
źródłowych dotyczą błędne księgowania, w wyniku których powstały różnice wykazane na
kontach:
–

Zobowiązania wobec dostawców

443,40

–

Rozrachunki z tytułu podatku VAT

–

Rozrachunki z pracownikami

425,01

–

Rozrachunki z odbiorcami

458,00

7.096,65
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Stwierdzono nieprawidłowości w sporządzaniu dowodów wewnętrznych PK – polecenie
księgowania. Zastrzeżenia dotyczą dowodów:
PK/XI/10 z dnia 30.11.2005 r.
PK/XI/11 z dnia 30.11.2005 r.
PK/XII/04 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/05 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/07 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/08 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/13 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/16 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/17 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/18 z dnia 31.12.2005 r.
PK/XII/19 z dnia 31.12.2005 r.
W w/w dowodach, sporządzanych metodą komputerową, nie można jasno określić czego
dotyczą księgowania z uwagi na brak prawidłowego opisu księgowanych operacji. Z treści
wydruków oraz załączonych dokumentów nie można ustalić skąd pochodzą dane liczbowe
(wartościowe) poszczególnych operacji gospodarczych, przez co dokumenty są
niesprawdzalne.

Księgowania

dokonywane

były

poprzez

doksięgowanie

lub

wyksięgowanie różnic pomiędzy dokumentami, bez podania źródeł.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych są
dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych, tzw. źródłowe.
Dowody księgowe, zgodnie z art. 22 w/w ustawy powinny być rzetelne, to jest zgodne
z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne,
zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych.
Główna księgowa złożyła wyjaśnienia do poszczególnych dowodów księgowych.
Wyjaśnienia te stanowią załączniki:
Nr 3 do PK/XI/10 z dnia 30.11.2005 r.
Nr 4 do PK/XI/11 z dnia 30.11.2005 r.
Nr 5 do PK/XII/04 z dnia 31.12.2005 r.
Nr 6 do PK/XII/05 z dnia 31.12.2005 r.
Nr 7 do PK/XII/07 z dnia 31.12.2005 r.
Nr 8 do PK/XII/08 z dnia 31.12.2005 r.
Nr 9 do PK/XII/13 z dnia 31.12.2005 r.
Nr 10 do PK/XII/16 z dnia 31.12.2005 r.
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Nr 11 do PK/XII/17 z dnia 31.12.2005 r.
Nr 12 do PK/XII/18 z dnia 31.12.2005 r.
Nr 13 do PK/XII/19 z dnia 31.12.2005 r.
W wyjaśnieniu do noty księgowej PK/XI/11 oraz do noty PK/XII/07 nie wyjaśniono,
których dokumentów źródłowych dotyczą przeksięgowania..
Do wyjaśnienia do noty księgowej PK/XII/04 złożono dodatkowe wyjaśnienie.
W wyjaśnieniu do noty PK/XII/08 określono, że poz. 1 - 6 dotyczą błędnej dekretacji.
Z wydruku PK wynika, że w treści do pozycji 1 – 3 zaznaczono jakich raportów kasowych
lub wyciągów bankowych dotyczą korekty bez określenia pozycji, których dotyczą.
Pozycje 4 – 5 zawierają oznaczenie dokumentu źródłowego, natomiast poz. 6 –
kompensata NORD nie została wyjaśniona.
Z wyjaśnienia do noty PK/XII/19

wynika,

że doksięgowano różnice do poziomu

amortyzacji bez ustalenia źródeł ich powstania.
III.Gospodarka środkami finansowymi
1. Gospodarka pieniężna, rachunki bankowe i rozrachunki
Gospodarka pieniężna
Jednostka w ramach swojej działalności prowadzi dwie kasy:
–

kasę główną,

–

kasę biletową.

Obowiązki kasjerek w kontrolowanej jednostce powierzono:
-

Pani Marzenie Czapiewskiej, zatrudnionej w jednostce na stanowisku księgowej –

kasjera na czas określony od dnia 27.04.2005 do dnia 31.10.2009 r.
W aktach osobowych znajduje się zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz
oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory .
W zastępstwie nieobecności przez dłuższy okres czasu Pani Marzeny Czapiewskiej
obowiązki kasjera powierzono Pani Beacie Mroczek, zatrudnionej na stanowisku
specjalisty ds. osobowych od dnia 01.03.2006 r.
W aktach osobowych znajduje się zakres obowiązków i odpowiedzialności kasjera,
oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz znajomości
przepisów w zakresie gospodarki kasowej z dnia 09.06.2006 r.
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-

Pani Krystynie Fajfrowskiej – kasjerce kasy biletowej zatrudnionej w jednostce na czas

określony od dnia 03.09.2004 do dnia 31.10.2009 r..
W aktach osobowych znajduje się zakres obowiązków, odpowiedzialności kasjerki
biletowej oraz oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
z dnia 03.09.2004 r.
Zarządzeniem Nr 4/2004 Dyrektora z dnia 01 lipca 2004 r. ustalono instrukcję kasową
w Teatrze (brak aktualizacji w zakresie zmiany nazwy).
Zarządzeniem Nr 5/2004 Dyrektora z dnia 01.07.2004 wprowadzono ustalenia wysokości
pogotowia kasowego dla kas – dla kasy głównej – 5.000,00 zł, dla kasy biletowej 2.000,00 zł.
Przeprowadzono niezapowiedziane kontrole kasy:
–

głównej – w dniu 02.02.2007 r,

–

biletowej - w dniu 05.02.2007 r.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzono odrębne protokoły, które stanowią załączniki
Nr 14 i 15 do protokołu zasadniczego.
Sprzedaż w kasie biletowej odbywa się za pomocą kasy fiskalnej, która posiada
jednocześnie funkcję wydruku biletów. Na koniec dnia sporządzany jest raport kasowy.
W raporcie uwzględniane są zwroty biletów.
Gotówka z utargu odprowadzana jest zawsze następnego dnia roboczego do kasy głównej
teatru. Kontrola dokumentów za okres VII - XII nie wykazała nieprawidłowości.
Raporty w kontrolowanej jednostce sporządzane są z zachowaniem ciągłości numeracji,
dat i sald, w okresach kilkudniowych, zawsze na koniec miesiąca, zawierają podpisy
osoby sporządzającej i sprawdzającej.
Stwierdzono, że jednostka nie odprowadza nadwyżki środków pieniężnych z kasy
do banku powyżej ustalonego pogotowia kasowego.
Przekroczenie pogotowia kasowego stwierdzono w następujących raportach kasowych:
–

Nr 143 za okres 29 – 29.09.2005

6.659,70

–

Nr 144 za okres 30 – 30. 09.2005

6.864,10

–

Nr 145 za okres 03 – 03.10.2005

5.779,71

–

Nr 146 za okres 05 – 05.10.2005

5.758,29

–

Nr 147 za okres 06 – 06.10.2005

8.688,29

–

Nr 150 za okres 12 – 12.10.2005

5.392,45

–

Nr 155 za okres 20 – 20.10.2005

6.551,01
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–

Nr 176 za okres 01 – 01.12.2005

5.146,35

–

Nr 180 za okres 08 – 08.12.2005

11.100,27

–

Nr 186 za okres 19 - 19.12.2005

6.820,41

Ponadto poddano kontroli ewidencję druków ścisłego zarachowania.
Jednostka opracowała instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego
zarachowania, wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/04 z dnia 01 lipca 2004 r.
Nie wprowadzono aktualizacji wynikającej ze zmiany nazwy jednostki oraz wprowadzenia
komputerowych druków Kasa przyjmie - KP, Kasa wyda - KW oraz sprzedaży biletów
poprzez kasę fiskalną.
Księga druków ścisłego zarachowania założona została w dniu 22 lipca 2004 r.,
zatwierdzona przez głównego księgowego i dyrektora jednostki.
Kontrola wykazała, że jednostka nie prowadzi ewidencji przychodu i rozchodu pobranych
z banku czeków gotówkowych. Ostatni zapis dokonany został w dniu 30.03.2005 r.
Jednostka nie ewidencjonuje również

wszystkich druków arkuszy spisu z natury,

stosowanych do przeprowadzenia inwentaryzacji. Arkusze te nie noszą znamion druków
ścisłego zarachowania. Zgodnie z instrukcją winny być oznaczone kolejnym numerem
ewidencyjnym oraz opieczętowane „Druk ścisłego zarachowania”. Zgodnie z paragrafem
4 p. 6 instrukcji „niedopuszczalne jest wydawanie do użytku druków ścisłego
zarachowania nie ujętych w ewidencji oraz nie posiadających wszystkich wymienionych
oznaczeń”.
W związku z nieprzestrzeganiem zasad instrukcji poddano kontroli wszystkie operacje
pobrania czekiem środków pieniężnych z banku do kasy dokonane w roku 2005. Pobrana
gotówka z banku została przyjęta do kasy i ujęta w raportach kasowych po stronie
przychodów.
W gospodarce kasowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:
–

w zakresie rozliczania zaliczek
1. Brak imienia i nazwiska osoby pobierającej zaliczkę w KW Nr 476 z dnia
09.08.2005 r. (Wniosek o zaliczkę) oraz w Rozliczeniu zaliczki z dnia 05.10.2005
r. (RK/X/150).
2. W Rozliczeniu zaliczki z dnia 08.10.2005 r. rozliczono dowodem KP 309 kwotę
2,50 zł., której nie udokumentowano.
W

prowadzonej

dokumentacji

księgowej

przyjęto

sposób

gromadzenia

dokumentów źródłowych wg pozycji w rejestrze zakupu VAT. W związku z czym
nie przechowuje się gotówkowych dowodów zakupu pod raportami kasowymi.
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Z takiego

sposobu prowadzenia udokumentowania

np. rozliczenia zaliczek

wynikają trudności w identyfikacji. W raportach kasowych często brak danych
pozwalających na identyfikację dokumentu. np. w rozliczeniach zaliczek
zaliczkobiorcy wymieniają tylko nr faktury i kwotę, bez określenia daty dokumentu
zakupu.
3. Bezpodstawnie udzielano zaliczek na zakupy osobom zatrudnionym na podstawie
umowy o dzieło np. scenografowi, krawcowi. Zawierane umowy nie regulują
kwestii udzielania w/w zaliczek.
- WB nr 143/2005 za okres 12-17.08.2005 r.- przelew na kwotę 900,00 z dnia
17.08.2005 r.
- Raport kasowy nr 161 za okres 28-28.10.2005 r. poz. 12 - wypłata z kasy KW nr
684 na kwotę 600,00
Wyjaśnienie złożone przez główną księgową stanowi załącznik Nr 16.
Ponadto praktykowano przesyłanie w/w scenografowi zaliczek na zakupy na konto
bankowe. W dniu 17.08.2005 r. przekazano przelewem kwotę 900,00 (WB nr
143/2005 za okres 12-17.08.2005 r.) Wniosek wystawiono na inną osobę
zatrudnioną na umowę o dzieło (tj. krawca), która potwierdziła otrzymanie gotówki
w dniu 17.08.2005 r., a kasjerka potwierdziła podpisem wypłatę. Operacja ta nie
została przeprowadzona przez kasę.
4. Nieprawidłowo rozliczane są udzielane pracownikom zaliczki na zakupy.
W rozliczeniach zaliczek rozliczane są wyłącznie faktury, których wartość
zmniejsza zadłużenie na koncie 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Nie
rozlicza się natomiast na bieżąco kwot udzielonych zaliczek, czego przykładem jest
rozliczenie zaliczki:
- z dnia 14.10.2005 r. rozliczonej w dniu 28.10.2005 r. 4 (Raport kasowy nr 161 za
okres 28-28.10.2005 r.)
Zaliczka

1000,00

Wydatkowano 973,87
Do zwrotu

-

- z dnia 03.10.2005 rozliczonej w dniu 10.10.2005 r. (Raport kasowy nr 149 za
okres 10-10.10.2005 r.)
Zaliczka

1.809,86

Wydatkowano 1.460,57
Do zwrotu
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- z dnia 03.10.2005 r. (Raport kasowy nr 145 )
Zaliczka

800,00

Wydatkowano 790,14
Do zwrotu

-

- z dnia 3.11. i 5.12.2005 rozliczanej w dniu 20.12.2005 r. (Raport kasowy nr 187
za okres 20-20.12.2005 r.)
Zaliczka

2.400,00

Wydatkowano
Do zwrotu

379,58
2.020,42

W raporcie kasowym rozliczono w poz. 2 przychód 379,58 i rozchód w poz. 3-9 rozliczenie rachunków z zaliczki na kwotę 379,58. Zaliczki nie rozliczono.
Kserokopia rozliczenia zaliczki i raportu kasowego Nr 187 stanowi załącznik
Nr 17.
Należy zaznaczyć, że nie udzielano zaliczek stałych.
Jednostka nie ustaliła szczegółowych zasad udzielania zaliczek na zakupy
w przepisach wewnętrznych.
5. Ponadto jednostka udzielała zaliczki na wypłatę wynagrodzeń. Jednostka nie
ustaliła w przepisach wewnętrznych zasad udzielania zaliczek z tytułu
wynagrodzeń. W zawieranych umowach o pracę nie określono częstotliwości
wypłat wynagrodzenia za pracę. Według Kodeksu pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21,
poz. 94) obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia z dołu (par. 2).
Możliwość wcześniejszej wypłaty może być wprowadzona przepisami niższej
rangi , co wynika z art. 9 kodeksu oraz umową o pracę (art. 18).
Zaliczki

na wypłatę wynagrodzeń ewidencjonowane były na koncie 234 –

Pozostałe rozrachunki z pracownikami, na którym winny być księgowane
wszystkie bezsporne rozrachunki z pracownikami z wyjątkiem rozrachunków
z tytułu wynagrodzeń. Do tego typu rozliczeń służy w jednostce konto 230 –
Rozrachunki z tytułu wypłaty wynagrodzeń. Nie wydzielono analitycznie kont do
rozliczania zaliczek udzielanych na poczet wynagrodzeń. Taki sposób prowadzenia
ewidencji jest nieczytelny i niezgodny z zasadami rachunkowości. Zaliczki z tytułu
wynagrodzeń winny być rozliczane poprzez potrącenie na liście płac do terminu
naliczenia należnego wynagrodzenia. Nie rozliczenie zaliczki do terminu wypłaty
należnego wynagrodzenia za dany okres skutkuje brakiem prawidłowego
rozliczenia podatku dochodowego i składek ZUS oraz kredytowaniem pracownika
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ze środków publicznych (wynagrodzenia płatne są z dotacji udzielanej jednostce ze
środków publicznych).
Wyjaśnienie głównej księgowej w sprawie udzielanych zaliczek pieniężnych oraz
zestawienie wypłaconych zaliczek w okresie czerwiec – grudzień 2005 z podziałem
na wynagrodzenia i realizację zadań stanowi załącznik Nr 18.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. na koncie 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami stan
nierozliczonych kwot wynosił:
–

Saldo Wn – stan należności od pracowników

7.127,63

–

Saldo Ma – stan zobowiązań wobec pracowników

1.746,47

Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi załącznik Nr 19.
Rachunki bankowe
Jednostka podpisała w dniu 13.07.2004 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę
Nr 1002869439 o prowadzenie rachunków bankowych na czas nieoznaczony.
Otwarto rachunki:
Nr 15 1240 1835 1111 0010 0286 9439 - podstawowy
Nr 94 1240 1835 1111 0010 0589 3932 - ZFŚS
Aneksem do powyższej umowy wprowadzono zmianę nazwy jednostki.
W dniu 06.01.2005 r. podpisano z bankiem PeKaO S.A. umowę Nr CKK/01/2005
o użytkowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej PROFFICE.
W dniu 15.09.2004 r. zawarto z w/w bankiem umowę Nr 2 na dokonywanie wpłat
gotówkowych do wrzutni nocnej.
Stan rachunków bankowych na koniec roku 2005 został zinwentaryzowany metodą
potwierdzenia sald. Salda wynikające z ewidencji bankowej są zgodne z saldami
w prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej.
Rozrachunki
Należności wg bilansu

58.054,08

–

z tytułu dostaw i usług

12.720,00

–

z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

36.493,29
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–

inne należności

8.840,79

Należności wynikają z kont rozrachunkowych, z wyjątkiem poz. inne należności , gdzie
wykazano salda kont:
–

234 – Pozostałe rozrachunki w pracownikami

–

825 – Rozliczenie wyniku finansowego

–

853 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7.127,63
44,00
1.669,16

Saldo Wn Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wystąpiło w związku
z nieprawidłowym rozliczaniem w roku 2005 funduszu socjalnego, co opisano
w rozdziale IV protokołu.
Kwota 44,00 wynika z księgowań na koncie 825 - Rozliczenie wyniku finansowego
- dnia 30.11.2005

US-odsetki PIT-4 za m-c X.2005

4,00

(dowód B01144 poz. 211)
- dnia 29.12.2005 kwiaty na pogrzeb (dowód 001189 poz.5) 40,00
Zobowiązania wg bilansu

116.333,01

–

z tytułu dostaw i usług

43.396,00

–

z tytułu wynagrodzeń

63.422,22

–

inne zobowiązania

9.514,79

Zobowiązania wynikają z kont rozrachunkowych.
Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2005 r. oraz ich rozliczenie w roku 2006
stanowi załącznik Nr 20.

2. Plany finansowe
Plan przychodów i wydatków Nowego Teatru w Słupsku na rok 2005 zatwierdzony
został w dniu 11 marca 2005 r.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział – Teatry dramatyczne i lalkowe
Przychody ogółem

1.794.000,00

z tego:
1. dotacje otrzymane z budżetu

1.500.000,00
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2. Wpływy z biletów i sprzedaży spektakli

287.000,00

3. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne

7.000,00

Wydatki bieżące ogółem

1.794.000,00

–

wynagrodzenia ogółem

1.050.000,00

–

pochodne od wynagrodzeń

100.000,00

–

zakup materiałów i i scenografii

200.000,00

–

amortyzacja

20.000,00

–

wyposażenie

20.000,00

–

najem od orkiestry

90.000,00

–

energia, woda, nieczystości

40.000,00

–

reklama, promocja

50.000,00

–

podróże służbowe

17.000,00

–

usługi obce

90.000,00

–

tantiemy i hotele twórców

20.000,00

–

pozostałe koszty niematerialne

70.000,00

–

odpis na ZFŚS

27.000,00

Plan zatwierdzony w dniu 11 marca 2005 r. zgodny jest z Uchwałą Nr XXXV/409/05 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Słupska na 2004 r.
3. Wykonanie planów - przychody i wydatki - koszty
Plan po zmianach i wykonanie na dzień 31.12.2005 r.
Wyszczególnienie

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

Przychody ogółem

2.369.545,00

2.492.399,24

105,2

1. Dotacja otrzymana na
działalność

1.901.545,00

1.901.545,00

100,0

2. Przychody własne
w tym:
- ze sprzedaży spektakli
- pozostałe przychody

468.000,00

566.279,53

120,9

445.000,00
23.000,00

538.217,37
28.062,16

121,0
122,0
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Wydatki – koszty ogółem

2.386.300,00

Wydatki
1.

Wynagrodzenia razem
- osobowy fundusz płac
- honoraria
- umowy- zlecenia

2.

Plan po zmianach

Koszty

1.408.000,00
800.000,00
500.000,00
108.000,00

1.543.467,20
903.023,95
562.246,00
78.197,25

Składki ZUS
- ubezpieczenia społeczne
- FP

163.300,00
132.840,00
30.460,00

156.488,07
143.475,28
13.012,79

3.

Zużycie materiałów i energii
- środki inscenizacji – kostiumy
- środki inscenizacji – dekoracje
- środki inscenizacji – rekwizyty
- druki reklamowe
- prenumeraty, książki
- materiały biurowe
- energia elektryczna i cieplna
- środki czystości
- części zamienne
- inne materiały

156.600,00
39.500,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
4.600,00
8.000,00
51.500,00
3.000,00
0,00
5.000,00

219.920,96
46.948,27
40.496,89
40,219,58
7.524,25
4.376,28
11.523,52
44.484,44
1.731,65
10.230,86
12.398,32

4.

Usługi obce
- usługi transportowe
- usługi remontowe
- usługi poligraficzne
- czynsze i wynajem
- usługi telekomunikacyjne
- usługi bankowe
- usługi hotelowe
- pozostałe usługi obce

310.500,00
39.000,00
20.000,00
14.000,00
86.200,00
38.000,00
3.300,00
30.000,00
80.000,00

274.946,57
22.012,50
11.839,41
11.876,00
75.019,03
43.388,01
2.864,00
19.647,06
88.300,56

5.

Odpisy na ZFŚS

22.800,00

21.997,50

6.

Podatki i opłaty

72.000,00

44.804,03

7.

Pozostałe koszty
- tantiemy
- koszty wyjazdowe
- inne pozostałe koszty

65.000,00
32.000,00
15.000,00
18.000,00

153.791,55
47.380,20
90.471,73
15.939,62

8.

Amortyzacja
- naliczona od śr. trwałych
- umorzenia jednorazowe
- naliczona od wartości
niematerialnych i prawnych

87.000,00
20.000,00
60.000,00
7.000,00

161.974,85
11.437,16
141.262,79
9.274,90

9.

Koszty finansowe i operacyjne

100,00

0,00

10.

Wartość magazynowa sp. towarów

1000,00

498,20

2.286.300,00

2.577.888,93

100.000,00

170.292,78

Razem koszty
Zakup składników majątkowych
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Wydatki

Plan po zmianach

Razem
Plan z dnia 31.07.2005

Koszty

2.386.300,00

2.748.181,71

Koszty
–

wg zestawienia obrotów i sald na dzień 31.12.2005 r.

2.577.392,82

–

wykazane w sprawozdaniu z dnia 01.03.2005 r.

2.577.390,73

Różnica

2,09

Wyjaśnienie dotyczące różnicy stanowi załącznik Nr 21
Wykonanie przychodów:
Plan przychodów na rok 2005
1. dotacje otrzymane z budżetu

1.901.545,00

2. przychody własne

468.000,00

w tym:
–

przychody ze spektakli

–

przychody pozostałe

445.000,00
23.000,00

Ogółem planowane przychody:

2.369.545,00

Otrzymane dotacje budżetowe (konto 760)

1.901.545,00

Wykonane przychody:
–

ze sprzedaży spektakli własnych (konto 700)

295.815,89

–

ze sprzedaży spektakli zakupionych (konto 710 )

10.042,99

–

ze sprzedaży imprez artystycznych (konto 711)

–

przychody ze sprzedaży usług (konto 720)

224.358,49

Razem przychody z działalności artystycznej

538.217,37

8.000,00

zostały wykazane w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r. w poz. II.2. - przychody ze sprzedaży spektakli
i stanowią 121% wykonania planu na rok 2005.
Przychody uzyskane ze:
–

sprzedaży towarów tj. programów teatralnych (konto 730)

23.288,90

–

przychody finansowe (konto 750)

4.773,26

Razem

28.062,16
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Łącznie kwota wykazanych w sprawozdaniu z realizacji
planu finansowego za rok 2005 przychodów własnych
(poz. II.2.)

566.279,53

Nie wykazano w w/w sprawozdaniu w pozycjach przychodów kwot wynikających z kont:
–

761 – Darowizna i sponsoring

12.297,00

–

763 – Pozostałe przychody (refundacje z Pow.Urzędu Pracy

12.277,71

Razem:

24.574,71

w związku z czym suma przychodów w sprawozdaniu różni się od kwoty przychodów
ogółem.
Kwota przychodów ogółem wykazana w sprawozdaniu

2.492.399,24

wynika z ewidencji księgowej.
Przychody ze spektakli własnych
Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawiane spektakle odprowadzane były w roku 2005
na bieżąco z kasy biletowej do kasy głównej teatru. Jednostka sporządzała miesięczne
raporty z teatru, zawierające tytuły spektakli, daty i godziny ich wystawienia, ilość
sprzedanych biletów oraz uzyskane wpływy.
Ponadto uzyskiwane są wpływy na podstawie wystawianych przez jednostkę faktur
sprzedaży.
Ewidencja przychodów ze spektakli własnych prowadzona jest na koncie 700. Do konta
prowadzona jest ewidencja analityczna z podziałem na przychody z poszczególnych
spektakli. W roku 2005 uzyskano następujące kwoty przychodów:
–

Intercity

10.367,33

–

Betlejem Polskie

15.237,39

–

Edyp i Antygona

32.646,73

–

Edyp i Antygona (teren)

17.000,00

–

Zbrodnia i kara

11.808,41

–

Romeo i Julia

32.400,90

–

Dziewictwo

–

Audiencja III

4.121,48

–

Baśń w poszukiwaniu teatru

3.704,69

–

Skrzypek na dachu

639,25

109.446,71
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–

Szalona lokomotywa

1.496,26

–

Niebezpieczne zabawy

7.837,42

–

Niebezpieczne zabawy (teren)

1.716,25

–

Moralność Pani Dulskiej

2.552,34

–

Moralność Pani Dulskiej (teren)

4.600,00

–

Ślub

–

Okno na parlament

258,50
39.982,23

Razem:

295.815,89

Przychody ze sprzedaży innych imprez artystycznych
Jednostka uzyskała przychody z organizacji imprezy artystycznej dla PSS „Społem”
w Słupsku z okazji 60-lecia w wysokości 8.000,00 zł. Wystawiono fakturę VAT Nr FV
01/08 - dow. księgowy S/VIII/05 z dnia 31.08.2005 r.
Przychody ze sprzedaży usług
Ze sprzedaży usług uzyskano w roku 2005 przychody w wysokości
Są to

przychody

ze

sprzedaży

spektakli ryczałtowych,

224.358,49

z tytułu

korzystania

z telefonów oraz wynajmu pokoi gościnnych.
Kontrolą objęto przychody z tytułu najmu pokoi gościnnych, uzyskane na podstawie
umów.
Z tego tytułu uzyskano w roku 2005 przychody w wysokości 1.800,00 zł.
Pokoje gościnne wynajmowane są pracownikom jednostki, zamieszkałym poza miastem
Słupsk oraz osobom zatrudnionym na umowę o dzieło czy umowę zlecenie.
Z wynajmującymi podpisane zostały w dniu 01 lutego 2005 r. na okres do dnia 31 sierpnia
2006 r. umowy użytkowania, w których miesięczna odpłatność w okresie grzewczym
ustalona została w wysokości 40,00 zł., natomiast poza okresem grzewczym – 30,00 zł.
Umowy zawarto z pięcioma osobami. Kolejne umowy zawarto z czterema osobami w dniu
01 września 2006 r. na czas określony do dnia 31 sierpnia 2007 r. Warunki wynajmu i
odpłatności pozostały bez zmian.
Odpłatność za użytkowanie ustaloną w umowach, należy uznać za zbyt niską w stosunku
do cen panujących na rynku wynajmu lokali. Ustalona kwota winna pokrywać koszty
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miesięcznej eksploatacji pokoi gościnnych.
Za użytkowanie pokoi gościnnych wystawiane były faktury VAT - zbiorczo dla wszystkich
pracowników jako płatników. Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja
2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz list towarów i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798)
nie przewidują takiego sposobu wystawiania faktur.
Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi załącznik Nr 22.
Kontrola wykazała, że należności w roku 2005 potrącane były na listach płac.
Rozliczenie należności dokonywane jest poprzez konto 301 – Rozliczenie sprzedaży
z pracownikami. Z ewidencji wynika, że pracowników obciążono ogółem na kwotę
1.800,00 zł i taka kwota została potrącona na listach płac. Z umów wynika, że należności
za okres od 1 lutego do 31 grudnia 2005 r. (tj. 11 miesięcy) wynosiły:
6 miesięcy x 40,00 (okres grzewczy) x 5 osób

= 1.200,00

5 miesięcy x 30,00 (poza okresem grzewczym) x 5 osób =
Razem:

750,00
1.950,00

Nie zrealizowano należnych przychodów z umów w wysokości 150,00 zł. tj. nie obciążono
5 pracowników za jeden miesiąc po 30,00 zł.
W roku 2006 uzyskano wpływy zgodnie z umowami w wysokości 1.940,00 zł.
za okres:
I – IV

5 osób x 40,00 zł. x 4 miesiące

=

800,00

V – VI

5 osób x 30,00 zł. x 2 miesiące

=

300,00

VII – IX

4 osoby x 30,00 zł. x 3 miesiące

=

360,00

X – XII

4 osoby x 40,00 zł. x 3 miesiące

=

480,00

Ponadto jednostka posiada lokal mieszkalny przy ul. Waryńskiego w Słupsku
o powierzchni

łącznej 29,27 m kw., który na podstawie umowy najmu lokalu

podnajmowany był pracownikowi instytucji. Koszty eksploatacji naliczane były w roku
2005 przez
przekazywana

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, a odpłatność
była przez pracownika bezpośrednio na konto PGM, co nie zostało

określone w umowie.
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Koszty
W

zakresie

wydatków

dokonywanych

w

jednostce

stwierdzono

następujące

nieprawidłowości:
1. F-ra VAT Nr 1974/V z dnia 16.12.2005 r. (dow. fin. Z/XII/122) za pobyt w Hotelu
Zamkowym dwóch osób na kwotę 400,00 zł. brutto (netto 373,83).
Opisano – nocleg z osobą towarzyszącą – premiera „Betlejem Polskie”. Dotyczy
osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło. Umowa Nr 092/2005 o dzieło
z dnia 12.12.2005 r. (bez adresu wykonawcy) nie zawiera zapisu dotyczącego
zapewnienia przez jednostkę noclegu zleceniobiorcy.
2. Ponadto stwierdzono, że w zawieranych w roku 2005 ze zleceniobiorcami
umowach o dzieło i umowach zlecenia wielokrotnie nie podawano danych
identyfikacyjnych zleceniobiorców – adresu, numeru NIP, PESEL.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach prowadzonych w ramach Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Na koniec roku 2005 jednostka wykazała na koncie 850 – Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych ujemny stan funduszu w wysokości 1.669,16 (saldo Wn).
Na koncie bankowym ZFŚS (w ewidencji księgowej konto 138) na dzień 31.12.2005 r.
stan środków pieniężnych wynosił 913,82 zł. (saldo Wn). Jednostka nie wykazała
należności i zobowiązań dotyczących rozliczeń tego funduszu.
Stwierdzono nieprawidłowości w rozliczaniu funduszu:
–

przyznane pracownikom świadczenia wypłacane były z kasy, przy czym nie
dokonywano pobrań gotówki na wypłatę tych świadczeń z konta socjalnego.

–

nie pobieranie na bieżąco w/w kwot spowodowało, że działająca w jednostce komisja
socjalna nie posiadała na bieżąco

informacji o stanie funduszu, którym winna

dysponować.
Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi załącznik Nr 23.
Ponadto w przepisach wewnętrznych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2005
Dyrektora Nowego Teatru w Słupsku z dnia 11 lipca 2005 r. określono w punkcie 5, że
środki pieniężne przeznaczone na realizację zadań ZFŚS przekazywane będą na koniec
każdego kwartału na wyodrębniony rachunek po rozliczeniu dokonanych wypłat z kasy
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głównej. Zapis ten jest niezgodny z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (t.j. Dz.U. z
1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), gdzie w art. 6 ust. 2 określono, że równowartość
dokonanych na dany rok kalendarzowy odpisów winna być przekazywana na rachunek
bankowy Funduszu w terminie do 30 września tego roku, z tym że do dnia 30 maja
przekazuje się co najmniej 75% równowartości odpisów. Jednocześnie ustawa w art. 12
obliguje do gromadzenia środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym.
W preliminarzu na rok 2005 ustalono wysokość odpisu podstawowego

22.730,75 zł

Do dnia 31 maja 2005 r. przekazano na konto socjalne kwotę 5.133,16 zł., tj. 22,58%
równowartości odpisów (winno być 75%), a do terminu ostatecznego przekazania całości
odpisu tj. dnia 30 września - 17.048,47 zł., co stanowi 75% należnego odpisu.
Wynagrodzenia
Zarządzeniem Nr 20/2005 Dyrektora Nowego Teatru w Słupsku z dnia 15 sierpnia 2005 r.
wprowadzono z dniem 01 września 2005 r. Regulamin wynagradzania i premiowania
pracowników.
Zarządzeniem Nr 21/2005 Dyrektora z dnia 31.08.2005 r. w sprawie zasad i wielkości
wypłacanych ekwiwalentów pieniężnych za używanie przez pracowników własnej odzieży
roboczej i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w sezonie
artystycznym 2005/2006.
Zarządzeniami Nr 009/2006 i Nr 010/2006 Dyrektora Nowego Teatru w Słupsku z dnia
30.10.2006 r. wprowadzono zmiany

w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania

Pracowników Nowego Teatru.
Pismem Nr KiS.IV.4015-NT-1/05 z dnia 12 stycznia 2005 r. Prezydent Miasta Słupska
ustalił stawki honorariów dla realizatorów spektakli oraz stawki aktorskie obowiązujące
w latach 2005 i 2006.
Aneksem z dnia 01 marca 2006 r. do umowy z dnia 01 lipca 2004 r. zawartej pomiędzy
Gminą Miejską Słupsk a dyrektorem jednostki uzupełniono warunki stosunku pracy
o postanowienia dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za reżyserię, scenografię
i występy w rolach aktorskich.
Średniomiesięczne zatrudnienie w roku 2005 wynosiło 31 osób, a średniomiesięczna ilość
etatów - 30,02
Stan zatrudnienia w poszczególnych miesiącach roku przedstawia załącznik Nr 24.
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Poniesione w roku 2005 koszty wynagrodzeń wg zestawienia
obrotów i sald ogółem

1.543.467,20

w tym na:
–

płace zespołu artystycznego

235.868,61

–

płace zespołu technicznego

194.053,43

–

płace administracji

124.773,18

–

płace działu promocji

75.402,36

–

płace księgowości

43.332,39

–

płace dyrekcji

71.992,99

–

nagrody jubileuszowe

–

honoraria zespołu artystycznego

133.425,00

–

honoraria realizatorów

321.235,00

–

honoraria wykonawców

241.011,00

–

dodatki terenowe

–

III zajęcia

–

umowy – zlecenia

4.018,00

14.122,75
6.035,24
78.197,25

Wynagrodzenia dyrektora wg kart wynagrodzeń za okres 01.01. - 31.12. 2005 r.:
–

ze stosunku pracy

77.567,48

–

prawa autorskie i inne prawa

50.590,00

–

inne źródła

514,40

Razem przychód

128.671,88

Wynagrodzenia zastępcy dyrektora wg kart wynagrodzeń za okres 01.01. - 31.12. 2005 r.:
–

ze stosunku pracy

–

inne źródła

45.419,80
400,00

Razem przychód

45.819,80

Wynagrodzenia głównego księgowego wg kart wynagrodzeń za okres 01.07. - 31.12.
2005 r. (6 m-cy):
–

ze stosunku pracy

–

inne źródła

16.762,23
350,00

Razem przychód

17.112,23
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Kontrola wykazała, że w ewidencji analitycznej zaksięgowano na koncie 430-16 - koszty
wynagrodzeń dyrekcji kwotę

71.992,99

Z kart wynagrodzeń wynika, że przychód dyrekcji ze stosunku pracy
wynosił

122.987,28

Różnica wynosi

50.994.29

Prowadzona analityka nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów płac dyrekcji, ponieważ
zapisy nie zawierają faktycznych kosztów, poniesionych w roku 2005. Na koncie 430-16
zaewidencjonowano koszty okresu VI – XII. Główna księgowa nie przeksięgowała na w/w
konto analityczne kosztów okresu I – V.
Wyjaśnienie różnic dot. księgowań na koncie 430 stanowi załącznik Nr 25.
Wypłata wynagrodzeń dokonywana jest na podstawie angaży pracowników, wykazu
przyznanej premii, nagród, nagród jubileuszowych i odpraw.
Honoraria wypłacane są na podstawie umów o dzieło, umowy zlecenia.
Listy płac sporządzane są systemem komputerowym, zawierają numerację, daty
sporządzenia, nazwisko osoby sporządzającej, do wypłaty akceptowane są przez głównego
księgowego i dyrektora jednostki.
Nie zawierają natomiast potwierdzenia kontroli

pod względem merytorycznym,

formalnym i rachunkowym oraz wyszczególnienia poszczególnych pozycji innych
potrąceń.
Pracownicy zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania otrzymują miesięczną
premię

w kwocie do 60 % wynagrodzenia zasadniczego - na podstawie wniosków

o przyznanie premii za przepracowany miesiąc

z uzasadnieniem kierownika działu

akceptowanych przez dyrektora jednostki.
Wyrywkowej kontroli poddano wypłaty wynagrodzeń za miesiąc wrzesień i grudzień
2005 roku.
W miesiącu grudniu 2005 roku naliczono na listach płac od numeru 051201 - 051224:
–

wynagrodzenia za m-c grudzień

140.933,32

–

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

81.158,11

–

świadczenia z ZFŚS

12.550,00

–

zasiłki rodzinne płatne z ZUS

129,00

Ogółem brutto:

234.770,43
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w tym:
–

wynagrodzenia do wypłaty gotówką

38.229,45

–

wynagrodzenia do wypłaty przelewem

119.375,18

razem

157.604,63

–

zaliczka na podatek dochodowy

17.411,60

–

składki ZUS

32.494,12

–

inne potrącenia

27.260,08

Wypłaty wynagrodzeń za miesiąc grudzień:
- gotówką z kasy
RK

Kwota:

Data

178/XII

1.492,44

05.12.2005

180/XII

3.475,02

08.12.2005

181/XII

10.402,72

08.12.2005

182/XII

800,80

12.12.2005

184/XII

168,10

15.12.2005

185/XII

6.077,23

16.12.2005

186/XII

5.122,30

19.12.2005

187/XII

6.766,44

20.12.2005

188/XII

5.196,55

20.12.2005

189/XII

204,34

29.12.2005

190/XII

325,16

30.12.2005

Razem

40.031,10

- przelewem na konta:
WB

Kwota

Data

219/XII

4.083,64

06-06.12.2005

221/XII

48.645,41

08-08.12.2005

227/XII

10.045,50

15-15.12.2005

230/XII

11.456,42

18-19.12.2005

231/XII

26.079,96

20-20.12.2005

232/XII

1.502,30

21-21.12.2005

233/XII

3.620,00

22-22.12.2005

234/XII

7.396,64

23-23.12.2005
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236/XII

452,50

28-28.12.2005

237/XII

4.255,04

29-29.12.2005

Razem

117.537,41

Ogółem wypłacono wynagrodzenia w kwocie 157.568,51
Według list płac i dekretacji księgowej należało wypłacić 157.604,63
Różnica wynosi 36,12 zł. i dotyczy niewypłaconych tantiem.
Według zestawienia list płac za miesiąc grudzień 2005 r. wynagrodzenia płatne gotówką
wynoszą 38.229,45
Zadekretowano do wypłaty gotówką - 37.896,80
Wystąpiła rozbieżność pomiędzy zestawieniem list płac, dekretacją a faktyczną wypłatą.
Różnica pomiędzy zestawieniem list płac a wypłatą z kasy wynosi 1.801,65 .
Według zestawienia list płac za miesiąc grudzień wynagrodzenia płatne na konta wynoszą
119.375,18, według dekretacji księgowej 119.707,83.
Wystąpiła rozbieżność pomiędzy zestawieniem list płac, dekretacją a faktyczną wypłatą.
Różnica pomiędzy zestawieniem list płac a przelewami wynosi 1.837,77 . Wyjaśnienie
głównej księgowej dotyczące wyżej wymienionych różnic stanowi załącznik Nr 26.
Potrącenia:
1. Składki ZUS
–

pracownika (wg naliczenia na listach płac)

32.494,12

–

pracodawcy

24.358,69

Do przekazania za m-c grudzień

56.852,81

Przekazano na konto ZUS:
- składki na Fundusz Pracy (WB nr 9 z dnia 13-16.01.2006 r.)
-składki ub. zdrowotne (WB nr 12 z dnia 21-23.01.2006 r.)

3.460,95
10.228,00

-składki na ubezpieczenia społeczne
(WB nr 12 z dnia 21-23.01.2006 r.)
Przekazano

41.809,42
55.498,37

Według sporządzonej deklaracji ZUS P DRA za m-c grudzień 2005 r.
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Składki wg deklaracji

01 z dnia 13.01.2006

- na ubezpieczenia społeczne
pomniejszone

o

kwotę

43.169,16

40.078,22

-129,00

-129,00

= 43.040,16

= 39.949,22

10.217,23

10.371,31

3.460,95

3.460,95

56.718,34

53.781,48

świadczeń

finansowanych przez ZUS

02 korekta z dnia
24.01.2006

- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na Fundusz Pracy
Razem:
Różnice

wynikają

z

rocznego

rozliczenia

składek

ZUS.

Nadpłatę

rozliczono

w późniejszym okresie. Wyjaśnienie zawarte jest w załączniku Nr 7 do noty księgowej
PK/XII/07.
Kserokopia korekty deklaracji ZUS P DRA z dnia 24.01.2006 r. oraz roczne rozliczenie
składek stanowią załącznik Nr 27.
2. Zaliczka na podatek dochodowy
–

wg zestawienia list płac za m-c grudzień 2005 r.

17.411,60

–

wg naliczenia głównej księgowej w rozliczeniu podatku

17.286,20

–

wg deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
za m-c grudzień 2005 r.

–

16.164,60

przekazano zgodnie z deklaracją (WB nr 11 z dnia 18-20.01.2006 r.) 16.164,60
Wyjaśnienie różnic do naliczenia podatku dochodowego osób fizycznych za rok

2005 stanowi załącznik Nr 28.
3. Inne potrącenia
Wg zestawienia list płac za miesiąc grudzień 2005 r.

27.260,08

Rozliczono:
–

Składki PZU (WB nr 23 z dnia 22-22.01.2006 r)

342,00

–

zajęcia komornicze (WB nr 23 z dnia 22-22.01.2006 r)

802,00

–

-zajęcia komornicze (WB nr 11 z dnia 18-20.01.2006 r.)

–

odpłatność za pokoje gościnne

–

1.624,00

(LP 051216)

480,00

(LP 051220)

120,00

odpłatność za telefony

642,00
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–

potrącone zaliczki

8.370,42

–

potrącone tantiemy wypłacone zaliczkowo za okres IX-XII

1.772,99

–

potrącenie za gaz (rozliczenie sprzedaży za m-c XII.2005)

–

wartość bonów ujęta na liście płac LP 04/12/2005 do celów

51,27

naliczenie podatku od wynagrodzeń

12.550,00

Razem:

26.754,68

Różnica w kwocie 505,40 dotyczy błędnego naliczenia składki zdrowotnej dla dwóch
pracowników.
W miesiącu wrześniu 2005 roku naliczono na listach płac od numeru 0509278 - 050939:
–

wynagrodzenia za m-c wrzesień

69.065,21

–

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

8.386,00

–

świadczenia z ZFŚS

6.965,12

–

zasiłki rodzinne płatne z ZUS

219,00

Ogółem brutto:

84.635,33

w tym:
–

wynagrodzenia do wypłaty gotówką

6.198,54

–

wynagrodzenia do wypłaty przelewem

48.099,84

razem

54.298,38

–

zaliczka na podatek dochodowy

–

składki ZUS

–

inne potrącenia

5.773,80
16.273,93
8.289,22

Wypłaty wynagrodzeń za miesiąc wrzesień:
- gotówką z kasy
RK

Data

Kwota

130/IX

02.09.2005

1.243,00

133/IX

08.09.2005

1.677,37

137/IX

19.09.2005

294,15

138/IX

21.09.2005

212,00

140/IX

26.09.2005

3.701,83

141/IX

27.09.2005

697,30

142/IX

28.09.2005

70,60
7.896,25
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- przekazane przelewem
WB

Data

Kwota

154/IX

08-08.09.2005

9.459,11

160/IX

15-15.09.2005

180,47

162/IX

17-20.09.2005

4.458,76

164/IX

23-23.09.2005

6.574,86

165/IX

24-27.09.2005

25.429,13
46.102,33

Ogółem:

53.998,58

Ogółem wypłacono wynagrodzenia w kwocie 53.998,58
Według list płac należało wypłacić 54.298,38
Różnica wynosi 299,80 zł. i dotyczy:
–

nadpłaty wynagrodzenia na liście płac nr LP 050927

- 0,20

jest 70,60
wypłacono 70,80
–

nie wypłacone kwoty ZFŚS z listy płac LP 050934 poz.4

300,00

dowód księgowy 95/IX/34
Według zestawienia list płac za miesiąc wrzesień 2005 r. wynagrodzenia płatne gotówką
wynoszą 7.896,25
Zadekretowano do wypłaty gotówką - 5.898,54
Wystąpiła rozbieżność pomiędzy zestawieniem list płac, dekretacją a faktyczną wypłatą.
Różnica pomiędzy zestawieniem list płac a wypłatą z kasy wynosi 1.997,71 .
Według zestawienia list płac za miesiąc grudzień i według dekretacji wynagrodzenia płatne
na konta wynoszą 48.099,84 zł., przekazana na konta kwota – 46.102,33.
Jednostka wypłaciła wynagrodzenia w m- cu wrześniu 2005 r. niezgodnie z naliczeniem
na listach płac. Taki sposób wypłaty jest praktykowany w jednostce, co zostało opisane
przy rozliczeniu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2005 r. .
Potrącenia:
1. Składki ZUS
–

pracownika naliczone na listach płac za m-c wrzesień 2005 r. 16.273,93

–

pracodawcy

12.243,45
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–

pomniejszone o świadczenia ZUS (LP 050937)
zasiłki rodzinne

- 1.028,82

(LP 050937)

Razem

-

219,00

27.269,56

Rozliczono zgodnie z deklaracją ZUS P DRA za m-c wrzesień 2005 r.:
–

składki na Fundusz Pracy

1.763,91

–

składki zdrowotne

5.088,83

–

składki na ubezpieczenia społeczne

20.416,78

Razem

27.269,52

Różnica 0,04 zł. wynika z zaokrągleń.
Zapłacono WB 176 z dnia 14-14.10.2005

27.269,52

2. Zaliczka na podatek dochodowy
–

zaliczka na podatek dochodowy wg list płac

5.773,80

–

wg deklaracji PIT-4

5.671,00

Zapłacono zgodnie z deklaracją WB nr 180 z dnia 20-20.10.2005 r.
Różnica pomiędzy kwotą naliczoną na listach płac a wykazaną w deklaracji PIT-4 wynosi
102,80 zł.
Należna zaliczka podatku od wynagrodzeń (poz.C.21.) jest zgodna z kwotą naliczoną na
listach płac i wynosi 5.423,90
Należna zaliczka od wypłat

z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (poz.C. 50)

w deklaracji PIT-4 - 247,10zł. Kwota naliczona na listach płac – 349,90 zł.
Różnica 102,80 dotyczy podatku od umów zleceń i umów o dzieło.
Wyjaśnienie różnicy stanowi załącznik Nr 29.
3. Inne potrącenia
Według zestawienia list płac kwota innych potrąceń wynosi

8.289,22

Rozliczono:
-zajęcia komornicze WB nr 165 z dnia 24-27.09.2005 r

552,00

-zajęcia komornicze WB nr 190 z dnia 02-02.11.2005 r.

327,00

-potrącone zaliczki

780,00

-odpłatność za telefony

836,70

- składki PZU WB 165 z dnia 24-27.09.2005

342,00

-wartość świadczeń socjalnych ujęta na liście płac
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LP 34/09/2005 do celów naliczenia podatku od
wynagrodzeń

5.451,52

Razem:

8.289,22

Poddano kontroli prawidłowość naliczenia składników wynagrodzeń na listach płac
za okres od VII – XII 2005 r. porównując dane z angażami w aktach osobowych
wymienionych niżej pracowników:
Dyrektor
wyn zasadnicze- 2.753,00

dod. stażowy- 550,60

dod.funkcyjny- 1.376,50

wyn. zasadnicze- 1.600,00

dod. stażowy- 320,00

dod. funkcyjny- 320,00

Zastępca Dyrektora

kat. zaszeregowania- XV

Główny księgowy

wyn. zasadnicze- 2.100,00
Aktor

nr akt- 10

dod. funkcyjny- 630,00
kat. zaszeregowania- X

wyn. zasadnicze- 1.600,00
Aktor

nr akt- 27

dod. stażowy- 128,00
kat. zaszeregowania- X

wyn. zasadnicze- 1.400,00
Aktor

nr akt- 23

kat. zaszeregowania- X

wyn. zasadnicze- 1.500,00
Aktor

nr akt- 24

dod. stażowy- 300,00
kat. zaszeregowania- X

wyn. zasadnicze- 1.400,00
Księgowa

nr akt- 2

dod. stażowy- 238,00
kat. zaszeregowania- VII

wyn. zasadnicze- 1.200,00

dod. stażowy- 180,00

Kasjer biletowy

kat. zaszeregowania- VII

nr akt- 3

wyn. zasadnicze- 800,00

dod. stażowy- 210,00
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dod. stażowy- 168,00

Sprzątaczka

kat. zaszeregowania- III

wyn. zasadnicze- 250,00
Organizator widowni

nr akt- 15

kat. zaszeregowania- VIII

wyn. zasadnicze- 1.000,00
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Ponadto poddano kontroli przyznane w roku 2005 nagrody jubileuszowe. W roku 2005
wypłacono dwie nagrody jubileuszowe:
–

w m-cu wrześniu (lista płac nr 050928 z dnia 30.09.2005 r.)

2.068,00

–

w m-cu październiku (lista płac nr 051012 z dnia 30.09.2005 r.)

1.950,00

Wnioski o przyznanie nagrody jubileuszowej sporządzone przez pracownika kadr zostały
zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora.
podstawie list płac, zgodnie z

Naliczono prawidłowo. Wypłacono na

obowiązującymi

przepisami prawa

i Regulaminem

wynagradzania i premiowania.

4. Ocena prawidłowości zawieranych umów.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ocenie poddano następujące umowy
zawarte w Nowym Teatrze. Sprawdzeniu poddano min. :

–

umowę najmu lokalu mieszkalnego z dnia 1. 09. 2005 roku.

Przedmiotem tej umowy jest najem

lokalu mieszkalnego przy ulicy Waryńskiego

w Słupsku dla aktorów angażowanych w Teatrze. Jest ona sporządzona poprawnie pod
względem formalnym. Jednak w swej treści nie zawiera

sprecyzowanego zapisu

dotyczącego sposobu naliczania opłat za ciepło, energię i gaz.

–

umowa z dnia 15. 02. 2006 roku.

Jej przedmiotem jest prowadzenie obsługi prawnej Nowego Teatru. Umowa ta zawarta
jest na okres od 15. 02. 2006r. do 31. 10. 2009r.
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–

umowa z dnia 02. 01. 2006 roku.

Umowa ta zawarta została pomiędzy Nowym Teatrem a jego Dyrektorem. Jej
przedmiotem jest użytkowanie telefonu komórkowego o nr. 603 338 660 wraz z
abonamentem. W treści tej umowy nie określono wysokości tego abonamentu.

–

umowa z dnia 02. 01. 2006 roku.

Umowa ta zawarta została pomiędzy Nowym Teatrem a

jego

Dyrektorem. Jej

przedmiotem jest użytkowanie telefonu komórkowego o nr. 503 140 550 wraz z
abonamentem. Również jak w poprzedniej umowie również w tej nie określono jego
wysokości.

–

6 umów z dnia 02. 01. 2006 roku.

Sprawdzono

umowy

zawarte

z 6 pracownikami Teatru. Ich przedmiotem było

użytkowanie przez każdego pracownika po dwa

telefony komórkowe wraz

z abonamentem. Podobnie jak w wyżej wymienionych umowach tak i w tej nie określono
wysokości

przyznanego abonamentu. W trakcie prowadzonych czynności umowy te

zostały zmienione. Obecnie nadal trzech pracowników użytkuje po dwa telefony,
natomiast pozostali mają przydzielone po jednym telefonie.

–

5 umów z dnia 31. 08. 2006 roku.

Przedmiotem tych umów jest odpłatne użytkowanie pokoi gościnnych przez aktorów
zatrudnionych w Teatrze na umowę o pracę. W trakcie prowadzonych czynności
kontrolnych stwierdzono, iż umowy zawarte na czas określony wygasły. Nieprawidłowość
ta została naprawiona w trakcie prowadzonych czynności. Z zatrudnionymi aktorami
podpisane został nowe umowy z okresem ważności do dnia 31. 08. 2007 roku.

–

umowa z dnia 14. 04. 2005 roku.
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Umowa ta została zawarta przez Nowy Teatr w Słupsku z Teatrem Dramatycznym im.
Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Jej przedmiotem jest zobowiązanie się Nowego
Teatru w Słupsku do wystawienia w Białymstoku w dniu 24. 05. 2005 roku spektaklu
Szalona lokomotywa Stanisława Ignacego Witkiewicza.

–

umowa z dnia 25. 09. 2006 roku

Przedmiotem tej umowy jest świadczenie usług przewozowych przez Przedsiębiorstwo
Przewozowe Transport Osobowy i Towarowy an – jan
Kołobrzeg

Aniela i Jan Marchlewscy

ul. Zapleczna 5B / 8 na trasie Słupsk – Warszawa – Słupsk w okresie 1 –

2 października 2006 roku.

–

umowa z dnia 13. 10. 2006 roku.

Przedmiotem

powyższej

umowy

jest

świadczenie

usług

przewozowych

przez

Przedsiębiorstwo Przewozowe Transport Osobowy i Towarowy an – jan Aniela i Jan
Marchlewscy Kołobrzeg

ul. Zapleczna 5B / 8 na trasie Słupsk – Tarnów – Lublin –

Puławy – Radom - Słupsk w okresie 15 – 20 października 2006 roku.
Poza błędami przedstawionymi powyżej, wymienione umowy nie posiadają istotnych
błędów. Ich zapisy w sposób zrozumiały określają
zabezpieczają interes Nowego Teatru. Zalecono

przedmiot umowy i dostatecznie

jednak by w przypadku zawierania

następnych umów radca prawny sprawdzał ich treść pod względem formalno – prawnym
potwierdzając ten fakt odpowiednią adnotacją.
V. Ewidencja środków trwałych
Zarządzeniem Nr 9/04 Dyrektora z dnia 7 października 2004 r. wprowadzono instrukcję
w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad za powierzone
mienie.
Zarządzeniem Nr 15/2005 Dyrektora Nowego Teatru ustalono w załączniku Nr 2 zasady
ewidencji środków trwałych.
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Środki trwałe ewidencjonowane są na kontach:
011 – Środki trwałe

89.392,63

analitycznie
011-04 Maszyny i urządzenia techniczne
011-05 Maszyny i urządzenia techniczne branżowe

3.836,90
69.694,26

011-06 Inne urządzenia techniczne

9.887,93

011-09 Dzieła sztuki

5.973,54

012 – Środki trwałe umarzane jednorazowo

216.165,73

analitycznie
012-04 Urządzenia techniczne

39.586,41

012-05 Urządzenia techniczne branżowe

39.111,34

012-06 Inne urządzenia techniczne

136.951,68

012-09 Księgozbiór

516,30

014 – Środki inscenizacji

209.118,62

analitycznie
014-01 Kostiumy

105.766,59

014-02 Peruki

3.441,97

014-03 Buty

15.369,96

014-04 Rekwizyty

15.772,26

014- 05 Meble

44.429,84

014-06 Dekoracje

24.338,00

Ponadto prowadzone są konta :
- do konta 011
071 – Umorzenie środków trwałych

13.168,21

analitycznie
071-04 Umorzenie – maszyny i urządzenia techniczne

479,56

071-05 Umorzenie – maszyny i urządzenia techniczne branż.

9.883,03

071-06 Umorzenie – inne urządzenia techniczne

2.805,62

- do konta 012
072 – Umorzenie śr. trwałych jednorazowo umarzanych
–

do konta 014
36

216.165,73

074 – Umorzenie środków inscenizacji
Jednostka

nie

dostosowała

209.118,62

prowadzenia

gospodarki

środkami

trwałymi

do obowiązujących zasad, ustalonych w przepisach wewnętrznych.
Jednostka nie prowadzi ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych w księgach
inwentarzowych. Analityka prowadzona jest komputerowo. Zawiera numer indeksu,
jednostkę miary, cenę, ilość i wartość.

Będące na stanie środki trwałe nie zostały

oznaczone numerami ewidencyjnymi. Nie nadawane są symbole KŚT z załącznika do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków
Trwałych (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.). Nie określono miejsc przechowywania
sprzętu. Nie przypisano wyposażenia do każdego pomieszczenia i nie sporządzono spisów
inwentarzowych z podziałem na pomieszczenia, rodzaju, ilości, numerów inwentarzowych
oraz danych pracownika odpowiedzialnego za wyposażenie. Ponadto nie sporządzano
dowodów przyjęcia środków trwałych na stan ( OT, PZ), przekazania środków trwałych
(PT), przeniesienia składników majątkowych między pomieszczeniami. W/w zasady
wynikają z przepisów wewnętrznych wprowadzonych zarządzeniem Nr 9/04 Dyrektora
z dnia 07 października 2004 roku oraz zarządzeniem Nr 16/2005 z dnia 01 sierpnia
2005 r.
W okresie od 01.07.2004 do 30.06.2005 prowadzone były karty środków trwałych . Karty
te nie zawierały wszystkich niezbędnych elementów opisu środków trwałych. I tak zestaw
komputerowy – Promocja zarejestrowany pod nr inw. 11/XI/2004 zakupiony na podstawie
wystawionej przez „BiCom” SC Słupsk faktury VAT nr FV 15/12/2004 z dnia 10.12.2004
r. na karcie inwentarzowej oraz w ewidencji księgowej pod poz. ŚT-6-001 został przyjęty
w wartości 5.072,59. Nie ustalono, której pozycji faktury dotyczy zapis. Przyjęcie na stan
opisano na fakturze bez podania pozycji i kwot: „Przyjęto na stan ŚT-6-001, ŚT -4-023 ŚTJ-4-031”. Kserokopia faktury stanowi załącznik Nr 30.
Wyjaśnienie dotyczące ewidencji składników majątkowych stanowi załącznik Nr 31.
Jednostka sporządziła na rok 2005 plan amortyzacji. Plan zawiera nazwy poszczególnych
środków trwałych, ich wartości, stawki umorzeniowe, dotychczasowe umorzenie,
umorzenie za rok 2005 ( z podziałem na poszczególne miesiące) i umorzenie ogółem.
Wartość umorzenia z tabeli amortyzacyjnej jest zgodna z danymi wykazanymi na koncie
071 – Umorzenie środków trwałych.
W tabeli amortyzacyjnej nie sklasyfikowano również środków trwałych wg Klasyfikacji
Środków Trwałych określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
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30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 z poźn. zm.). Klasyfikacja jest niezbędna
do stosowania prawidłowych stawek amortyzacyjnych.
Poddano kontroli ustalone dla celów amortyzacyjnych roczne stawki. Po ustaleniu przez
kontrolujących klasyfikacji KŚT stwierdzono, że zastosowane stawki są prawidłowe,
zgodne z określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), wprowadzonymi ustawą
z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1179)
VI.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostce zawiera

Instrukcja

w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad za powierzone
mienie wprowadzona zarządzeniem Nr 9/04 Dyrektora z dnia 07 października 2004 r. oraz
Instrukcja obiegu dokumentów źródłowych i księgowych wprowadzona zarządzeniem
Nr 16/2005 z dnia 01 sierpnia 2005 r.
Zarządzeniem Nr 11/05 z dnia 28.04.2005 r. powołano komisję do przeprowadzenia
inwentaryzacji:
–

w pokojach gościnnych

–

biurach

–

sprzętu technicznego

–

scenografii

–

rekwizytów

–

garderoby

–

druków.

Dyrekcja zobowiązała komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji do dnia 20.05.2005 r..
Inwentaryzacji nie przeprowadzono.
W roku 2005 przeprowadzono inwentaryzację:
1. drogą spisu z natury
–

Programów – w dniu 21.12.2005 r.

Arkusz, na którym sporządzono spis nie nosi znamion druku ścisłego zarachowania.
Sporządzony został na wydruku komputerowym. Brak wskazania i podpisu osoby
odpowiedzialnej materialnie.
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Wyceniono na kwotę 2.934,30
Stan kartoteki magazynowej 2.934,30
Różnice nie wystąpiły.
–

Książek

Arkusz j.w. nie nosi znamion druku ścisłego zarachowania. Nie zawiera daty i godziny
przeprowadzenia inwentaryzacji ani wskazania i podpisów osób przeprowadzających
inwentaryzację (komisji inwentaryzacyjnej)
Wyceniono na kwotę 516,30 zł.
środków pieniężnych w kasie
–

Kasy biletowej – w dniu 02.01.2005 r.

Gotówka w kasie 100,00
Nieprawidłowość stanowi fakt, że członkami komisji inwentaryzacyjnej były dwie osoby
odpowiedzialne materialnie za stan kasy.
–

Kasy głównej – w dniu 02.01.2005 r.

Stan gotówki w kasie 45,01 zł. zgodny jest z raportem kasowym Nr 190 sporządzonym na
dzień 30.12.2005 r. (tj. ostatni dzień roboczy roku 2005).
2. drogą potwierdzenia sald zinwentaryzowano:
rachunki bankowe
–

15 1240 1835 1111 0010 02 86 9439

63.405,25

–

94 1240 1835 1111 0010 0589 3932

913,82

Salda potwierdzone przez bank zgodne są z saldami na rachunkach bankowych
w ewidencji księgowej.
należności
Potwierdzono salda należności – konto 201 Rozrachunki z odbiorcami
201-03-010 Centrum Kultury Teatr Grudziądz

12.000,00

201-19-030 Szkoła Podstawowa Jasień

348,00

201-26-009 Zarząd Oddziału ZNP

100,00

Razem:

12.448,00

Nie przeprowadzono inwentaryzacji pozostałych składników aktywów i pasywów metodą
porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

oraz

weryfikacji ich wartości na dzień 31.12.2005 r. Obowiązek przeprowadzania
inwentaryzacji wynika z ustawy o rachunkowości i przepisów wewnętrznych jednostki.

39

Zarządzeniem Nr 011/2006 Dyrektora Nowego Teatru w Słupsku z dnia 17.11.2006 r.
powołano komisję inwentaryzacyjną na rok 2006 do przeprowadzenia w okresie 27.11. 31.12.2006 r. inwentaryzacji okresowych:
–

w kasach Teatru na dzień 31.12.2006 r.

–

w magazynie surowcowym Teatru (programy) na 31.12.2006 r.

–

środków trwałych na dzień 31.12.2006 r.

–

środków inscenizacji (brak określenia daty przeprowadzenia).

W dniu 03.12.2006 r. przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych, dzieł sztuki,
wyposażenia oraz programów w magazynie surowcowym.
Arkusze jw. sporządzono systemem komputerowym. Spisy rozliczono. Stany zgodne
z ewidencją.
W dniu 31.12.2006 r. przeprowadzono inwentaryzację kasy biletowej i kasy głównej.
Stany zgodne z ewidencją. Nieprawidłowość stanowi fakt, iż osoba pełniąca obowiązki
kasjera była członkiem komisji inwentaryzacyjnej przeprowadzającej kontrolę w kasie
biletowej.
Brak oświadczeń osób materialnie odpowiedzialnych przed i po przeprowadzeniu
inwentaryzacji.
Metodą potwierdzenia sald potwierdzono:
–

salda rachunków bankowych w Banku PeKaO S.A.
15 1240 1835 1111 0010 0286 9439

50.639,24

94 1240 1835 1111 0010 0589 3932

34,42

które są zgodne z ewidencją księgową.
Na dzień zakończenia kontroli:
–

nie przeprowadzono inwentaryzacji środków inscenizacji,

–

nie sporządzono protokołów z rozliczenia wyników inwentaryzacji przez komisję
inwentaryzacyjną,

–

nie dokonano weryfikacji aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub
metodą uzgodnienia sald.
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VII. Ustalenia i wnioski
1. W zakresie dyscypliny pracy stwierdzono nieprawidłowości

w prowadzeniu

ewidencji obecności i ewidencji wyjść – str. 4
2. W zakresie ewidencji księgowej:
- nie określono szczegółowo zasad ewidencji na kontach księgi głównej – str. 6
- w okresie 01.01. - 31.05.2005 r. wystąpiły różnice w obrotach na kontach księgi
głównej – obroty Wn różnią się od obrotów Ma , co jest niezgodne z zasadami
ewidencji księgowej – str. 6 protokołu
- wystąpiły nieprawidłowości w sporządzaniu dowodów wewnętrznych PK – w
wymienionych w protokole na stronie 7 – 8 dowodach nie można jasno określić
czego dotyczą księgowania. Z treści wydruków dokumentów nie można ustalić
skąd pochodzą dane dotyczące ewidencjonowanych operacji gospodarczych.
Księgowania dokonywane były jako doksięgowanie lub wyksięgowanie różnic –
str. 8.
3. W zakresie gospodarki kasowej stwierdzono, że jednostka:
- nie odprowadzała na bieżąco nadwyżki środków pieniężnych z kasy do banku
powyżej ustalonego pogotowia kasowego – str. 9 – 10,
- nie prowadziła na bieżąco ewidencji druków ścisłego zarachowania (czeki
gotówkowe, arkusze spisu z natury)
- nieprawidłowo udzielała i rozliczała zaliczki na zakupy. Zaliczki na zakupy
udzielane są osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło lub umowy
zlecenia, ponadto zaliczki przesyłane są na konta osobiste osób współpracujących
na podstawie umowy o dzieło, brak jest bieżących rozliczeń zaliczek w terminie
określonym przez jednostkę – str. 11-12
- nie ustaliła zasad udzielania zaliczek na zakupy oraz na wynagrodzenia. Umowy
zawarte

z

pracownikami

również

nie

określają

częstotliwości

wypłat

wynagrodzenia za pracę – str. 12,
- nie wydzieliła analitycznie kont do rozliczania zaliczek udzielonych na poczet
wynagrodzeń, w związku z czym nie można jednoznacznie określić jakich zaliczek
dotyczą zaksięgowane kwoty – str. 12,
4. Nieprawidłowo rozdysponowano w roku 2005 Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych, w wyniku czego wydatkowano więcej środków niż dysponowano.
Na dzień 31.12.2005 r. wystąpiło saldo debetowe, które oznacza ujemny stan
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funduszu. Nieprawidłowości w rozliczeniach spowodowały, że na koncie
bankowym ZFŚS pozostały na dzień zamknięcia roku środki pieniężne – str. 20,
5. W roku 2005 nie zrealizowano należnych przychodów z

tytułu umów za

użytkowanie pokoi gościnnych przez 5 pracowników za jeden miesiąc 2005 r.
W zawartych z pracownikami umowach ustalono niskie miesięczne stawki za
użytkowanie, których wysokość nie pokrywa kosztów eksploatacji – str. 20,
6. W

zakresie

wypłat

wynagrodzeń

dyspozycjami zawartymi na

występowały

rozbieżności

pomiędzy

listach płac, dekretacją a faktycznymi wypłatami

przelewem i gotówką – str. 25, 28,
7. Nie

dostosowano

sposobu

prowadzenia

gospodarki

środkami

trwałymi

do obowiązujących zasad ustalonych w przepisach wewnętrznych :
- nie prowadzono ewidencji w księgach inwentarzowych ,
- nie określono miejsc przechowywania sprzętu oraz osób odpowiedzialnych
materialnie za środki trwałe – str. 34,
8. Nie przeprowadzono inwentaryzacji pozostałych składników aktywów i pasywów
metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
oraz weryfikacji ich wartości na dzień 31.12.2005 r. oraz zaplanowanej na rok 2006
Zarządzeniem Nr 011/2006 Dyrektora Nowego Teatru w Słupsku z dnia 17.11.2006
r. inwentaryzacji środków inscenizacji – str. 38.
Na tym protokół zakończono. Kontrolę odnotowano w książce kontroli. Protokół
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Kierownika jednostki poinformowano o możliwości odmowy podpisania protokołu
i złożenia na tę okoliczność stosownego pisemnego wyjaśnienia. Pouczono o prawie
zgłoszenia w ciągu 3 dni od daty podpisania zastrzeżeń co do treści zawartych
w protokole.
Jednostka kontrolowana:

Kontrolujący:

Z-ca Dyrektora

Inspektor

Joanna Merecka

Ewa Juralewicz

Główny Księgowy

Inspektor

Maria Potyrało-Zalewska

Lidia Dębicka
Główny Specjalista
Leszek Pińkowski

Słupsk, dnia 28 marca 2007 r.
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Załączniki:
Strona
1. Kserokopia PK dotyczącego wykazanej różnicy sald

7

2. Wyjaśnienie dotyczące różnicy sald

7

3. Wyjaśnienie do PK Nr 3 do PK/XI/10 z dnia 30.11.2005 r.

8

4. Wyjaśnienie do PK/XI/11 z dnia 30.11.2005 r.

8

5. Wyjaśnienie do PK/XII/04 z dnia 31.12.2005 r. i dodatkowe
wyjaśnienie

8

6. Wyjaśnienie do PK/XII/05 z dnia 31.12.2005 r.

8

7. Wyjaśnienie do PK/XII/07 z dnia 31.12.2005 r.

8

8. Wyjaśnienie do PK/XII/08 z dnia 31.12.2005 r.

8

9. Wyjaśnienie do PK/XII/13 z dnia 31.12.2005 r.

8

10. Wyjaśnienie do PK/XII/16 z dnia 31.12.2005 r.

8

11. Wyjaśnienie do PK/XII/17 z dnia 31.12.2005 r.

9

12. Wyjaśnienie do PK/XII/18 z dnia 31.12.2005 r.

9

13. Wyjaśnienie do PK/XII/19 z dnia 31.12.2005 r.

9

14. Protokół kontroli kasy głównej

10

15. Protokół kontroli kasy biletowej

10

16. Wyjaśnienie w sprawie udzielanych zaliczek pieniężnych

12

17. Kserokopia wniosku o zaliczkę i wyciągu bankowego

13

18. Wyjaśnienie w sprawie udzielanych zaliczek pieniężnych
na realizację zadań i wypłatę wynagrodzeń

14

19. Wyjaśnienie do sald konta 234 na dzień 31.12.2005 r.

14

20. Wykaz należności i zobowiązań

15

21. Wyjaśnienie dotyczące różnicy w kosztach

18

22. Wyjaśnienie w sprawie wystawiania zbiorczych faktur VAT
dla pracowników

22

23. Wyjaśnienie do konta ZFŚS

22

24. Stan zatrudnienia – wykaz

23

25. Wyjaśnienie dotyczące różnic pomiędzy księgowaniami
na koncie 430 a kartami wynagrodzeń

25

26. Wyjaśnienie do zestawienia naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń
w miesiącu grudniu

27

27. Kserokopia korekty deklaracji ZUS i rocznego rozliczenia składek
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28

28. Wyjaśnienie różnic do naliczenia podatku dochodowego
za rok 2005

28

29. Wyjaśnienie różnic do naliczenia podatku od umów zleceń
i umów o dzieło

31

30. Kserokopia faktury VAT dotyczącej zakupu sprzętu komputerowego

37

31. Wyjaśnienie dotyczące ewidencji składników majątkowych

37
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