Sprawozdanie finansowe z działalności Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy za 2016 rok.

Sprawozdanie obejmuje działalność dwóch podległych zarządów w Bydgoszczy tj. : w
Toruniu i Włocławku oraz jedenastu Zarządów Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych w
województwie kujawsko-pomorskim.

I.

Dochody Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w 2016 r.
wyniosły ogółem : 14.143.757,62 zł. z tego :
1) Na działalności statutowej : 4.738.378,90 zł w tym:
a) dochody gotówkowe i finansowe 714.951,96 zł
b) przychody w naturze : 3.976.157,29zł
c) pozostałe przychody finansowe i operacyjne 47.269,65 zł
2) dotacje na wykonanie zadań zleconych i celowych wyniosły ogółem :
9.405.378,72 zł

II.

Koszty Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w 2016 r.
wyniosły ogółem : 14.487.157,75 zł z tego :
1) Koszty administracyjne działalności statutowej wyniosły ogółem 24.094,10 zł.

Koszty administracyjne w Kujawsko- Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim w stosunku
do dochodu na działalności statutowej ( 4.738.378,90 ) wyniosły 0,51 % .

2) Koszty wykonania zadań zrealizowanych z dotacji i wpłat celowych wyniosły
ogółem : 10.347.423,54 zł
3) Koszty świadczeń statutowych wyniosły ogółem : 4.115.640,11 zł

W 2016 r. w Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim PKPS udzielono ogółem
39.342 ( bez FEAD ) pomocy z tego :
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III.

39.342

Salda na kontach Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS :
1) Środki trwałe 562.682,18 zł
2) Środki pieniężna w kasach i na rachunkach bankowych wyniosły ogółem :
1.148.099,23 zł z czego w kasach 4.200,66.zł i w bankach 1.143.898,57 zł.

We wszystkich zarządach przeprowadzono inwentaryzację kas, natomiast salda bankowe
zostały potwierdzone przez poszczególne banki.
3) Należności. Które do końca 2016 r. nie wpłynęły na konta zarządów wynoszą
ogółem 178.577,56 zł.
Składają się na nie :
- niezapłacone a wykonane usługi opiekuńcze,
- należności wewnątrzorganizacyjne,

4) zobowiązania Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego na 31.12.2016
r. wynoszą ogółem 242.264,87 zł.

Składają się na nie :
- zobowiązania wobec budżetu ( ZUS, Urząd Skarbowy ) zostały uregulowane terminowo w
styczniu 2017 r.,
- zobowiązania wewnątrzorganizacyjne,
- niewykorzystane dotacje,

