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Sprawozdanie finansowe Radomskiej Orkiestry Kameralnej za 2013 

  Lp Wyszczególnienie plan 2013 po zmianach wykonanie za 2013 wsk,wzrostu 

  1 2 3 4 6 

  I przychody ogółem, w tym 1 921 645,00 1 881 860,54 98% 

  1. przychody ze sprzedaży 430 134,00 391 274,82 91% 

  2. pozostałe przychody 47 911,00 47 912,23 100% 

  3. dotacje ogółem, w tym 1 443 600,00 1 442 673,49 100% 

    dotacja na działalność bieżącą 1 416 600,00 1 416 600,00 100% 

    dotacja na remonty bieżące  -           

    dotacja celowa od Gminy Miasta Radom 27000,00 26 073,49 97% 

    pozostałe dotacje        

            

  II koszty ogółem, w tym 1 921 645,00 1 921 645,17 100% 

  1. wynagrodzenia osobowy f.płac 1 015 099,00 1 015 099,34 100% 

  2. ubezp.społeczne osob. f. płac 204 034,00 204 034,33 100% 

  3. inne świadczenia osobowy fundusz płac 29 536,00 29 536,00 100% 

  4. wynagrodzenia bezosobowy f.płac 200 715,00 200 715,00 100% 

  5. ubezp. Społeczne bezosob. f. płac 2 418,00 2 418,33 100% 

  6. amortyzacja/koszty wyposażenia 31 143,00 31 143,09 100% 

  7. pozostałe koszty 438700,00 438699,08 100% 

            

    wynik na działalności  (I-II) 0,00 -39784,63   

    zysk       

    strata   39784,63   

  

       wysokość środków pieniężnych na 01.01.2013 roku kwota 67.305,78zł  w tym środki na rachunku ZFŚS kwota 290,78zł 

 wysokość środków pieniężnych na 31.12.2013r.  kwota 49.588,68zł w tym środki na rachunku ZFŚS kwota 444,19zł 

        Stan zobowiązań na 01.01.2013r. kwota 75.619,61zł w tym wymagalne 0zł i na 31.12.2013r. kwota  65.486,22zł w tym wymagalne 0zł 

       Stan należności na 01.01.2013r. kwota 15.922,55zł w tym wymagalne 2.164,80zł na 31.12.2013r. kwota 10.605,29zł w tym wymagalne 0zł 
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                                                                                      Radom, dnia  07.02.2014 

Szczegółowa informacja opisowa  

Wskaźnik wykonania  kosztów w układzie rodzajowym w 2013 roku wynosi 100%. W pozycji 

wynagrodzenia osobowego fundusz płac, wykazane zostały pobory z umów o pracę na łączną kwotę 

1.015.099,34zł. Obejmują one koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych, stażowych, 

wypłaconych nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń ponadnormatywnych. Koszty w pozycji ubezpieczenia 

społeczne – osobowego funduszu płac  w kwocie 204.034,33zł obejmują składki ubezpieczenia społecznego i FP i 

FGŚP płacone przez pracodawcę. Pozycja: inne świadczenia osobowy fundusz płac w kwocie 29.536 zł obejmuje 

odpis podstawowy na ZFŚŚ oraz świadczenia BHP, koszty medyczne i szkoleń. Pozycja: wynagrodzenia 

bezosobowego funduszu płac wykazana w kwocie 200.715 zł zawiera honoraria z tytułu podpisanych umów o 

dzieło z zaproszonymi solistami i dyrygentami oraz doangażowanymi muzykami, koszty obsługi strażaka, 

doangażowanej sprzątaczki (z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika) oraz informatyka. Ubezpieczenia 

społeczne bezosobowego funduszu płac obejmują składki ubezpieczenia społecznego i FPiFGŚP płacone przez 

pracodawcę od umów o dzieło i zlecenia  zawierane z pracownikami ROK. Pozycja amortyzacja/wyposażenie w 

kwocie 31.143,09zł zawiera miesięczne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych amortyzowanych w całym 

okresie użytkowania – jest to kwota 30.138,09zł oraz wartość zakupionego wyposażenia umarzanego w 100% w 

momencie oddania do użytkowania kwota 1.005zł. Pozycja pozostałe koszty w kwocie 438.699,08zł obejmuje 

koszty związane z działalnością bieżącą (czynsze, CO, energia elektryczna, zakup art. biurowych, gospodarczych, 

dekoracji opłaty ZAiKS, zakup koncertów , nut, usług hotelowych i  inne koszty). 

Przychody ogółem zostały wykonane w 98%. Zaplanowana i otrzymana dotacja na działalność bieżącą od 

Gminy M. Radom została wykonana w 100%. Dotacje celowe otrzymane od Gminy Miasta Radom zostały 

wykonane w 97% z uwagi na zwrot kwoty 926,51zł tytułem nie wykorzystanej dotacji. Również przychody 

pozostałe, a w szczególności otrzymane darowizny, sponsoring, zwrot kosztów za mieszkanie służbowe, opłaty 

wpisowe  na  konkurs i dopisane odsetki do rachunków bankowych oraz refundacja kosztów z PFRON, zostały 

wykonane w całości, tak jak zaplanowano. Przychody ze sprzedaży wykonane zostały w 91%. Przychody ze 

sprzedaży biletów, płyt, reklamy, imprez zewnętrznych, zostały wykonane w 100%. Przychody z najmu Sali 

zostały wykonane w 76%. Spowodowane to było sytuacją ekonomiczną w kraju, w wyniku której zostało 

odwołanych 47 wynajmów Sali przez agencje artystyczne i teatry oraz anulowanych 10 umów już podpisanych. 

Wynikła strata w kwocie 39.784,63zł jest również wynikiem zaksięgowania amortyzacji środków trwałych, która 

jest kosztem, a nie jest wydatkiem.  Amortyzacja od środków trwałych metodą liniową rozłożona jest w czasie i 

zwiększa koszty roku bieżącego, przy braku wypływu środków pieniężnych . W 2013 roku wyniosła 30.138,09zł. 

Wykazana strata za 2013r. zostanie pokryta z wygospodarowanych zysków lat ubiegłych. 

 

            Wysokość środków pieniężnych z poprzednich okresów rozliczeniowych na początek danego  

roku wynosi 67.015zł. Wysokość środków pieniężnych na koniec danego roku (kasa , rachunek bankowy 

bieżący + inne rachunki) wynosi  49.144,49zł. 

 

                 Wysokość środków pieniężnych na rachunku ZFŚS z poprzednich okresów rozliczeniowych  

na początek danego roku kwota 290,78zł. Wysokość środków pieniężnych na rachunku ZFŚS na koniec danego 

roku kwota 444,19zł. 

 

            Stan należności na początek roku wynosi 15.922,55ł w tym wymagalne 0zł, zaś na koniec roku wynosi 

10.605,29zł w tym wymagalne 0zł. Stan zobowiązań na początek roku wynosi 75.619,61zł w tym wymagalne 

0zł, zaś na koniec roku wynosi 65.486,22zł w tym wymagalne 0zł. 
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           Radom, dn. 07.02.2014r. 

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury „BORKI” za 2013r. 

L.p. Wyszczególnienie Plan po 

zmianach na 

2013r. 

Wykonanie 

za 2013r.  

Wskaźnik 

wykonania 

(kol.4/3)  

     w % 

1. 2 3 4 5 

I. Przychody ogółem, w tym: 530.529 530.528,51 100 

1. przychody ze sprzedaży: 

- wynajem pomieszczeń 

24.915 24.914,64 

 

100 

2. pozostałe przychody, w tym: 67.014 67.013,87 100 

 - wpływy z działalności statutowej 66.362     66.362,07 100 

 - przychody od sponsorów 629 629,00 100 

 - pozostałe przychody 23 22,80 100 

3. dotacje ogółem, w tym: 438.600 438.600 100 

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 

działalność bieżącą 

438.600 438.600 100 

3.2 - dotacje celowe  na remonty bieżące - - - 

3.3 pozostałe dotacje celowe, w tym: - - - 

II. Koszty ogółem, w tym: 550.371 550.370,91 100 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac  266.953 266.952,47 100 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz 

płac 

51.295 51.294,78 100 

3.  inne świadczenia osobowy fundusz płac 11.346 11.346,32 100 

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac - - - 

5. ubezpieczenia społeczne – bezosobowy 

fundusz płac 

- - - 

6. amortyzacja - - - 

7. pozostałe koszty, w tym: 220.777 220.777,34 100 

7.1 materiały i energia 31.335 31.335,43 100 

7.2 usługi obce 16.604 16.604,13 100 

7.3 podatki i czynsze 39.006 39.006,21 100 

7.4 koszty z tytułu działalności statutowej 133.832 133.831,57 100 

7.5 remonty bieżące  - - 

III. Wynik finansowy  (I-II) -19.842 - 19.842,40 100 

 Zysk - - - 

 Strata 19.842 19.842,40 100 

Obowiązkowe dodatkowe informacje: 
1. Wysokość środków pieniężnych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych na     początek 

2013r.: - 30.663,34zł. 

             - bank – 29.663,34zł.          - kasa – 1.000,00zł. 

        2.   Wysokość środków pieniężnych na koniec 2013r. - 11.469,38zł. 

              - bank – 10.469,38zł.         - kasa – 1.000,00zł. 

        3.  Stan należności na początek 2013r. z tytułu wynajmu pomieszczeń – 900zł.,  w tym: 

             wymagalne - 0         

1. Stan należności na koniec 2013r.  z tytułu wynajmu pomieszczeń– 1.033,20zł. , w tym: 

wymagalne -0 

2. Stan zobowiązań na początek 2013r.  – 15.500zł. 

w tym:  

wymagalne - 0 

3. Stan zobowiązań na koniec 2013r. -   14.045,43 zł., w tym: 

wymagalne - 0 

4. Wynik finansowy – strata – 19.842,40 
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 Radom, dn. 07.02.2014r. 

 
Część opisowa do sprawozdania z wykonania przychodów i kosztów za 2013r. 

 

W 2013r. Dom Kultury „Borki” przychody wynosiły 530.528,51 zł., z czego dotacja podmiotowa z 

budżetu gminy miasta Radomia wynosiła 438.600 zł., natomiast koszty wynosiły 550.370,91 zł. 

Przychody i koszty  wykonano w 100%. 

I. Przychody:  

 Przychody ogółem - plan na 2013r.  – 530.529  

                                    wykonanie – 530.528,51 

 

- przychody własne – plan – 91.929 

                    wykonanie – 91.928,51 

 w tym: 

 - działalność statutowa – plan – 66.362 

    wykonanie – 66.362,07 

 - wynajem pomieszczeń – plan  - 24.915 

    wykonanie – 24.914,64 

 - przychody od sponsorów – plan – 629 

    wykonanie –629 

 - pozostałe przychody – plan – 23 

    wykonanie – 22,80 

       Dotacja budżetowa – plan – 438.600 

    wykonanie – 438.600 

  w tym: - dotacja na bieżącą działalność – plan- 438.600 

    wykonanie – 438.600  

II. Koszty: 

Koszty ogółem  - plan – 550.371 

                            wykonanie – 550.370,91 

- wynagrodzenia – plan -266.953 

  wykonanie – 266.952,47 

- ubezpieczenia społeczne – plan – 51.295 

  Wykonanie – 51.294,78 

- inne świadczenia na rzecz pracowników – plan – 11.346 

  wykonanie – 11.346,32 

- materiały i energia – plan – 31.335 

  wykonanie – 31.335,43 

- usługi obce – plan – 16.604 

  wykonanie – 16.604,13 

- pozostałe koszty – plan – 172.838 

  wykonanie – 172.837,78 

w tym: 

- podatki i czynsze – plan – 39.006 

  wykonanie – 39.006,21 

- koszty z tytułu działalności statutowej – plan – 133.832 

  wykonanie – 133.831,57 

III. Wynik finansowy za 2013r.  – strata  i wynosi: -19.842,40 

Strata na działalności operacyjnej w kwocie 19.842,40zł.  jest spowodowana wyższymi kosztami niż 

przychodami w 2013r. Strata ta została  pokryta ze środków z pozostałych okresów rozliczeniowych. 

Pokrycie straty nie spowodowało zaciągnięcia zobowiązań, ani kredytów  i nie miało wpływu na 

płynność finansową  Domu Kultury „Borki”. 
 

 

 

 



370 

 

        Radom, dnia 07.02.2014r. 

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury „IDALIN” za rok 2013. 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie 

Plan po zmianach 

na 2013r. 

Wykonanie za 

2013r. 

Wskaźnik 

wyk. w % 

  I. Przychody ogółem, w tym: 526.050 526.041,31 100 

  1. 
Przychody ze sprzedaży 

- wynajem pomieszczeń 
  11.810   11.805,90 100 

  2. 

Pozostałe przychody  

w tym: 

- wpływy z działalności 

- pozostałe przychody 

  23.799 

 

  23.794 

           5 

  23.794,41 

 

  23.791,00 

           3,41 

100 

  3. Dotacje ogółem, w tym: 490.441 490.441,00 100 

3.1 
Dotacja podmiotowa   na działalność 

bieżącą 
468.441 468.441,00 100 

3.2 Dotacje  na remonty bieżące         0       0  

3.3 Pozostałe dotacje , w tym:   22.000   22.000,00 100 

3.3.1 - prowadzenie świetlicy   środowiskowej   17.000   17.000,00  100 

3.3.2 
- prowadzenie działań edukacyjno 

profilaktycznych 

     

    5.000 

 

    5.000,00 

 

100 

II. Koszty ogółem, w tym:  527.300 527.252,25 100 

  1. Wynagrodzenia osobowy fundusz płac 319.195 319.191,39 100 

  2. Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac      0        0  

  3. 
Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia, w tym; 
  72.420   72.404,42 100 

 3.1  
- Ubezpieczenia społeczne osobowy 

fundusz płac 
  57.380   57.371,27 100 

 3.2  - inne świadczenia osobowy fundusz płac   15.040   15.033,15 100 

  4.  Amortyzacja     6.900     6.890,74 100 

  5. Pozostałe koszty, w tym: 128.785 128.765,70 100 

5.1 - podatek od gruntów i nieruchomości 5.480      5.474,30 100 

5.2 Koszty  z tyt. działalności statutowej   53.015   53.006,46 100 

5.3   Materiały i energia   50.720   50.718,58 100 

5.4 Usługi obce   19.570   19.566,36 100 

III. Wynik z działalności  (poz. I minus poz. II) - 1.250 - 1.210,94  

 ZYSK            

 STRATA  - 1.250  - 1.210,94 96,9 

na początek 2013r. na koniec 2013r 

1. Stan należności                                                 .              0   0                  

w tym wymagalne                 0   0 

2.    Stan zobowiązań.          5.450,60                               8.261,29                        

w tym  wymagalne                  0   0 

3.   Wysokość środków pieniężnych w banku pozostałych z poprzednich okresów        

      rozliczeniowych  na początek roku 2013        22.664,45 

4.   Wysokość środków pieniężnych na koniec 2013 roku                               33.355,27 

 

Środki na wydatki majątkowe zrealizowane w 2013 roku. 

l.p Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

1. Środki na wydatki majątkowe na realizacje zadania : 

wymiana konstrukcji luster wraz z lustrami 

w tym; 

- dotacja celowa z budżetu Gminy na realizacje zadania 

- środki własne instytucji na realizacje zadania 

8.003,00 

 

 

8.000,00  

       3,00 

8.002,02 

 

 

8.000,00 

       2,02 

2. Wydatki majątkowe na realizację zadania; wymianę 

konstrukcji luster wraz z lustrami 

 

8.003,00 

 

8.002,02 
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         Radom, dnia 07.02.2014r.  

Część opisowa do sprawozdania o przychodach i kosztach za 2013r. 

W  2013 r. przychody Dom Kultury „IDALIN” wynosiły 526.041,31 zł, z czego dotacja 

podmiotowa z budżetu gminy miasta Radomia stanowi kwotę 468.441,00 zł, a dotacje celowe 

wyniosły 22.000,00 zł .  

Instytucja osiągnęła: 

Przychody ogółem w wysokości; - 526.041,31 w tym: 

1. Przychody ze sprzedaży (wynajem pomieszczeń)     -     11.805,90 

2. Pozostałe przychody         -     23.794,41 

w tym:  

- wpływy z działalności kulturalnej: organizacja imprez, sprzedaż biletów, opłaty za 

zajęcia taneczne, plastyczne, modelarskie                    -     23.791,00 

       - przychody finansowe (naliczone odsetki bankowe)      -               3,41  

3. Dotacje ogółem                                  -    490.441,00 

       w tym: 

a) Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji  -    468.441,00 

b) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia                

na prowadzenie świetlicy środowiskowej       -       17.000,00 

c) Dotacja celowa Gminy Miasta Radomia    

na prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych      -         5.000,00  

Plan przychodów został wykonany w 100%.  

Koszty ogółem w wysokości-  527.252,25 w tym: 

 1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac     - 319.191,39 

 2. ubezpieczenia społeczne      -   57.371,27 

 3. inne świadczenia wobec pracowników (ZFŚS, szkolenia, -   15.033,15 

               badania lekarskie, delegacje, ryczałt) 

 4. amortyzacja        -     6.890,74 

 5. pozostałe koszty ogółem      - 128.765,70 

     w tym: 

a)  podatek od gruntów i nieruchomości             -     5.474,30 

b)  materiały i energia ( zakup materiałów biurowych,           -   50.718,58 

i.koszty energii elektrycznej, gaz, woda, zakup  wyposażenia) 

c) usługi obce ( bankowe, p.poż, bhp, pralnicze,   pocztowe, wywóz nieczystości,     

monitoring)        -  19.566,36 

d) koszty z tytułu prowadzonej działalności kulturalnej              -  53.006,46 

( zakup nagród, honoraria, organizacja imprez wg rocznego planu) 

      

Wynik finansowy za rok 2013 ujemny i wynosi  -  1.210,94  

Na ujemny wynik finansowy w kwocie 1.210,94 ma wpływ amortyzacja środków trwałych 

która wynosi 6.890,74. 

Strata nie spowodowała zaciągnięcia zobowiązań, ani kredytów i nie ma wpływu na kondycję 

finansową działalności roku 2014. 

Strata będzie pokryta z własnych środków które instytucja posiadała na koniec 2013 r.  

w kwocie -  33.355,27. 

W bieżącym roku instytucja realizowała również wydatki majątkowe na wymianę konstrukcji 

luster wraz z lustrami. Pokryte były one z przyznanej dotacji  z budżetu Gminy w kwocie 

8.000zł a pozostałą kwotę 2,02 zł. zrealizowano z własnych środków instytucji.  
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                Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr"  

                                                    za   2013 r.    

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach  na 
2013r. 

Wykonanie za 
2013 r. 

Wsk. wyk.   w % 

I.    Przychody ogółem,  w tym:           1 964 442,00         1 964 442,00              100,00     

1. przychody ze sprzedaży - bilety wstępu                96 055,00              96 055,00              100,00     

2. 
pozostałe przychody- reklama, wyn.sali ,wpł.za 
zajęcia itp..              105 637,00            105 637,00              100,00     

3. dotacje ogółem, w tym:           1 762 750,00         1 762 750,00              100,00     

3.1 
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 
działalność bieżącą           1 481 250,00         1 481 250,00              100,00     

3.2 
dotacja celowa na Dni Radomia i Spotkajmy się na 
Żeromskiego               255 000,00            255 000,00              100,00     

3.3 dotacja celowa na Piknik Zdrowia                 12 500,00              12 500,00              100,00     

3.4 dotacja celowa na Święto Policji                   5 000,00                5 000,00              100,00     

3.5 dotacja celowa  "Nieziemskie Granie"                  9 000,00                9 000,00              100,00     

II.    Koszty ogółem, w tym:           1 971 414,00         1 971 414,00              100,00     

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac              948 673,00            948 673,00              100,00     

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac              170 192,00            170 192,00              100,00     

3. inne świadczenia.dla pracowników                27 921,00              27 921,00              100,00     

4 wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac              167 135,00            167 135,00              100,00     

5 ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac                  9 141,00                9 141,00              100,00     

6 amortyzacja                45 301,00              45 301,00              100,00     

7 
pozostałe koszty w tym media,koszty organizacji 
imprez,usługi obce itp.              603 051,00            603 051,00              100,00     

III. wynik z działalności   (I-II)                  6 972,00                6 972,00              100,00     

  zysk                              -                              -                         -       

  strata                  6 972,00                6 972,00              100,00     
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 1 
 stan należności ogółem 
w tym:  

 11.229,30 na 
początek 2013r   0 na koniec 2013r  

   wymagalne 
 0 na początek 
2013r   0 na koniec 2013r  

 2 
stan zobowiązań ogółem, 
w tym: 

 21.797,62 na 
początek 2013r  

 19.097,48 na koniec 
2013r  

   wymagalne 
 0 na początek 
2013r   0 na koniec 2013r  

 3 stan środków pieniężnych 
 25.783,13 na 
początek 2013r  

62.636,93 na koniec 
2013r 

 Środki na wydatki majątkowe  - wykonanie 2013r    

Lp Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na 

2013 r 
Wykonanie za 

2013 r 
Wsk. wyk.   w % 

      I Środki na wydatki majątkowe ogółem w tym:              137 092,00            137 092,00              100,00     

1 
dotacja celowa z Budżetu Gminy na przyg.wniosku o 

termomoder. kosztorysy, projekty              137 092,00            137 092,00              100,00     

 Wydatki majątkowe - wykonanie 2013r    
     

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach na rok 

2013 
Wykonanie za 

2013r Wsk. wyk.   w % 

1 2 4 4   

II Wydatki ogółem, w tym:              137 092,00            137 092,00              100,00     

1 
wydatki majątkowe,napisanie wniosku o 
termomodernizację,projekty,kosztorysy 

             137 092,00            137 092,00     
         100,00     
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Radom, 04.02.2014r  
      
  Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za 2013r. 
 
      Plan przychodów  po zmianach na 2013r stanowi kwotę ogółem zł.2.101.534,00. 
Został wykonany na poziomie planowanej kwoty co stanowi 100% planu. Kwota 
przychodu ogółem zawiera oprócz kwoty dotacji podmiotowej w wysokości  
1.481.250,00,dotacje celowe w wysokości  281.500,00 ,oraz dotację z Budżetu Gminy 
na wydatki majątkowe w wysokości 137.092,00. 
Szczegółowe wykonanie wg źródeł przychodów przedstawia załącznik nr 2 do 
sprawozdania za 2013r. Wypracowane dochody własne za 2013r stanowią kwotę  
201.692,00 tj. o 26.192,00 wypracowano więcej niż zakładano w pierwotnie 
sporządzonym planie finansowym. 
             Wykonanie kosztów ogółem MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za  2013r wyniosło 
2.108.506,00  co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie 
kosztów w układzie rodzajowym przedstawia załącznik nr.1 do sprawozdania za 
2013r. Wydatki majątkowe w wysokości 137.092,00 zostały poniesione na 
przygotowanie wniosku o termomodernizację budynków, projekty, kosztorysy, oraz  
przygotowanie niezbędnych dokumentów i procedur w celu złożenia wniosku  
aplikacyjnego dla projektu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 i  Norweskiego Programu Finansowego pod nazwą 
Kultura, tradycja, muzyka ponad podziałami- modernizacja infrastruktury MOK 
„Amfiteatr”. 
             Wynik finansowy z działalności MOK „ Amfiteatr” w Radomiu za 2013r stanowi 
wartość ujemną i wynosi  6.972,00.Ujemny wynik finansowy został spowodowany 
poniesionymi większymi kosztami w 2013r niż przychody roku 2013.Koszty które miały 
wpływ na ujemny wynik finansowy zostały pokryte z zaoszczędzonych środków 
finansowych pozostałych z poprzednich okresów rozliczeniowych. Duży wpływ na 
ujemny wynik finansowy miała naliczona kwota amortyzacji która za rok 2013 wyniosła 
ogółem 45.301,00.Jest to kwota znaczna mająca wpływ na koszty ogółem MOK 
„Amfiteatr”.  
W związku z dokonaniem zakupów inwestycyjnych w 2012 r zaistniała konieczność 
dokonania dodatkowych naliczeń kwot amortyzacji. Dokonane zakupy inwestycyjne 
będą podlegały naliczeniom amortyzacji jeszcze przez następne lata. 
             Należności instytucji na dzień 31.12.2013r nie występują, natomiast na 
zobowiązania w kwocie  19.097,48 składają się zaksięgowane w grudniu 2013r faktury 
za media. Faktury otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2014r ze wskazaniem 
styczniowego  terminu płatności. Są to faktury takie jak za: centralne ogrzewanie, 
wodę i ścieki, wywóz śmieci, usługę monitoringu za miesiąc grudzień 2013r.        
             Wysokość środków pieniężnych  pozostałych na rachunku bankowym na 
koniec 2013r wynosi zł. 62.636,93.Wynika to z ciągle czynionych oszczędności aby 
można było realizować zadania bieżące oraz dokonywać ciągłych napraw i drobnych 
remontów bieżących w obiektach przy ul. Parkowej 1, Śniadeckich 2 oraz w obiekcie 
przy ul. Daszyńskiego 5. 
             Pomimo ciągle rosnących cen opłat za media zwłaszcza za energię 
elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, wywóz śmieci itp. .udało nam się 
zaoszczędzić kwotę 62.636,92 na rachunku bankowym z której część będziemy mogli 
przeznaczyć na organizację dodatkowych imprez klubowych cieszących się dużym 
powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta. 
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Radom, dn. 05.02.2014 r. 

     Sprawozdanie finansowe "ŁAŹNIA" Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria za 2013 r. 

     

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach na 

2013r. 

Wykonanie 

za 2013 r. 

Wskaźnik 

wykonania 

(kol.4/kol.3) 

w % 

1 2 3 4 6 

I. przychody ogółem, w tym: 1 280 819,00 1 280 414,65 100,0 

1. przychody ze sprzedaży usług /szczegóły w załączeniu/ 94 631,00 94 336,36 99,7 

2. pozostałe przychody /szczegóły w załączeniu/ 24 678,00 24 803,06 100,5 

3. dotacje ogółem, w tym: 1 161 510,00 1 161 275,23 100,0 

3.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na dział.bieżącą 1 022 010,00 1 022 010,00 100,0 

3.2 dotacja celowe na remonty bieżące 0,00 0,00 0,0 

3.3 pozostałe dotacje celowe, w tym: 139 500,00 139 265,23 99,8 

3.3.1 Gmina Miasta Radomia/Radomska Nagroda Kulturalna/ 5 000,00 4 765,23 95,3 

3.3.2 
Gmina Miasta Radomia/Ogólnopolski Turniej Śpiewających 

Poezję/ 
50 000,00 50 000,00 100,0 

3.3.3 Gmina Miasta Radomia/Festiwal Jazzowy/ 20 000,00 20 000,00 100,0 

3.3.4 
Gmina Miasta Radomia/Festyn Rodzinny-Radomska Wiosna 

Motocyklowa/ 
5 000,00 5 000,00 100,0 

3.3.5 Gmina Miasta Radomia/Air Radom Fashion Show/ 19 500,00 19 500,00 100,0 

3.3.6 
dotacja celowa Gmina Masta Radomia /Wydziału Zdrowia - na 

Gwiazdkę na deptaku/ 
40 000,00 40 000,00 100,0 

II. koszty ogółem, w tym: 1 342 932,00 1 336 568,99 99,5 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 599 806,00 599 424,58 99,9 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 112 652,00 112 375,51 99,8 

3. inne świadczenia osobowy fundusz płac 18 936,00 18 918,55 99,9 

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 116 593,00 116 592,90 100,0 

5. ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac 348,00 347,19 99,8 

6. amortyzacja 17 645,00 17 640,83 100,0 

7. pozostałe koszty /szczegóły w załączeniu/ 476 952,00 471 269,43 98,8 

III. wynik z działalności      (I-II) -62 113,00 -56 154,34   

1.Stan środków pieniężnych na początek 2013r. 

 
148 707,88 

 Rachunek bankowy   147 741,50   

Rachunek ZFŚS   125,59   

Saldo środków w kasie   840,79   

2.Stan zobowiązań na początek 2013r.                                                                                                     

-   34 393,95   

w tym wymagalne: 

   3.Stan należności  na początek 2013r. 

 
26186,68 

 

 

minus odpis aktualizujący 

 

15936,68 

 w tym wymagalne  Jeff, Grantownia-spr.skier.na drogę sąd.PW Hojka, Ag.Prom-koncert. 13 687,96 
 

4.Stan zobowiązań na koniec 2013r.                                                                                                     

-   37 876,89   

w tym wymagalne: 

 

0,00 

 5.Stan należności  na koniec 2013r. 

 
25 279,88 

 w tym wymagalne : 
 

22 575,54 
 

6.Stan środków pieniężnych na koniec 2013r. 

 
152 525,54 

 Rachunek bankowy   151 537,81   

Rachunek ZFŚS   89,02   

Saldo środków w kasie   898,71   
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Radom, dn.05.02.2013r 

 

Część opisowa do sprawozdania finansowego „Łaźni” Radomskiego Klubu 

Środowisk Twórczych i Galerii za 2013r 

 

 „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w 2013 roku 

osiągnęła przychód w wysokości 1.280.414,65zł, z czego 1.161.275,23 to dotacje  

z budżetu Gminy Miasta Radomia ,stanowiące 90,7% ogółu przychodów 

94.336,36zł to przychody ze sprzedaży usług, stanowiące 7,4% ogółu 

przychodów 

24.803,06zł to przychody pozostałe(sponsoring, przychody finansowe, poz. 

przychody operacyjne), stanowiące 1,9%ogółu przychodów. 

Przychody zostały wykonane w stosunku do planu w 100%. 

Wydatkowanie zostało zrealizowane na poziomie 1.336.568,99zł. Z tego 

kwota  

1.022.010,00zł to kwota wydatkowania w ramach  otrzymanej dotacji 

podmiotowej, 139.265,23zł ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej, 

175.293,76zł wydatki z wypracowanych w roku poprzednim środków własnych. 

Procentowy wkład w ogólnego wydatkowanie: dotacja podmiotowa 76,5%, 

dotacja celowa  10,4%, środki własne 13,1%. 

W ramach środków na wydatki celowe zorganizowano imprezy: VI Radomska 

Wiosna Motocyklowa, XX Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję, 

Radomską Nagrodę Kulturalną, Air Radom Fashion Show, Festiwal Jazzowy, 

Gwiazdka  

na deptaku. 

Koszty zaplanowane wykonano w 99,5%. 

Odchylenia po stronie wydatków są widoczne w pozycji „energia elektryczna”. 

Zaplanowano wydatki na poziomie 40.000,00zł, wykonano 35.642,05(89,1% 

planu) Odpowiada to proporcjonalnie mniejszym przychodom z tytułu sprzedaży 

usług energii elektrycznej(86,2% planowanych przychodów). Wiąże się to z 

zakończeniem usługi najmu lokalu. Odbiega też wydatkowanie za usługi 

telefoniczne. Zaplanowano 14.000,00zł, wydatkowano 12.967,92zł. Wykonanie 

na poziomie 92,6% wynika  

z zachowania dyscypliny budżetowej.  

Wynik finansowy z działalności „Łaźni” RKŚTiG w 2013 roku wykazuje 

stratę na poziomie 56.154,34zł. Ujemny wynik finansowy jest spowodowany 

zawansowaniem środków własnych wypracowanych w latach poprzednich 

w pokrywanie kosztów związanych z organizacją imprez. 

Strata powstała w 2013roku została pokryta z wypracowanego w 2012roku 

zysku. 

W 2013roku przyznano 19500,00zł na wydatki majątkowe. Ze względów 

formalnych nie zdołano ich wydatkować dodn.31.12.2013. Zostały one zwrócone  

do budżetu miasta w roku 2014. 
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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu za 2013 r.  

 
    

     

L.p. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach na 
2013 r 

Wykonanie 
planu za 2013 r 

Wskaznik  
(kol 4/kol 
3) w  % 

1 2 3 4 5 

I. Przychody ogółem, w tym: 6 426 800,00 6 441 058,56 100,22 

1 Przychody ze sprzedaży 1 791 800,00 1 805 259,71 100,75 

2 Pozostałe przychody 189 000,00 189 798,85 100,42 

3 Dotacje ogółem, w tym: 4 446 000,00 4 446 000,00 100,00 

3.1 

Dotacja podmiotowaz budżetu Gminy na 
działalność bieżącą 4 446 000,00 4 446 000,00 100,00 

II. Koszty ogółem, w tym: 6 773 400,00 6 714 012,78 99,12 

1 Wynagrodzenia osobowy fundusz płac 3 000 000,00 2 970 468,26 99,02 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 561 500,00 560 675,58 99,85 

3. inne świadczenia osobowy fundusz płac 115 000,00 114 042,44 99,17 

4. Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 860 000,00 857 851,87 99,75 

3 
Ubezpieczenia społeczne - bezosobowy fundusz 
płac 13 500,00 13 446,59 99,60 

4 Amortyzacja 617 000,00 616 878,79 99,98 

5 Pozostałe koszty 1 606 400,00 1 580 649,25 98,40 

III. Wynik z działalności  ( I – II ) -346 600,00 -272 954,22 78,75 

 
 

     Środki na wydatki majątkowe 2 380 007,00 2 341 627,86 98,39 

1. 
Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru 
Powszechnego w Radomiu 120 000,00 100 920,00 84,10 

2. 
Termomodernizacja budynku Teatru 
Powszechnego , Plac Jagielloński 15 2 115 100,00 2 115 099,28 100,00 

3. 
Iluminacja budynku Teatru i zagospodarowania 
terenu przy budynku 109 907,00 91 457,00 83,21 

4. Zakup środków trwałych ze środków własnych 35 000,00 34 151,58 97,58 

     

 
1.Stan środków pieniężnych : 

   

 
na początek  2013 r.  71 875,44 71 875,44 

 

 
na koniec 2013 r. 88 900,00 88 933,16 

 

 
2.Stan zobowiązań  

   

 
na początek 2013 r., w tym: 480 396,10 480 396,10 

 

 
wymagalne 0,00 0,00 

 

 
na koniec 2013 r., w tym:  261 000,00 260 035,13 

 

 
wymagalne 0,00 0,00 

 

 
3. Stan należności : 

   

 
na początek 2013 r., w tym: 203 121,83 203 121,83 

 

 
wymagalne 0,00 418,29 

 

 
na koniec 2013 r., w tym:  138 000,00 138 824,26 

 

 
wymagalne 0,00 7 499,55 

 

     

     

 
Radom, 2014.02.05 
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                                                                                                                      Radom, 2014.02.05 
 
 
 
 
 
 
Przychody ogółem Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w 2013 roku 

wyniosły 6 441 058,56 zł, w tym przychody ze sprzedaży biletów 1 561 707,16 zł    

 

W 2013 roku Teatr otrzymał dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 4 446 

000,00 zł.  

Ogółem koszty Teatru w 2013 roku wyniosły 6 714 012,78 zł.  

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2013 roku 
W 2013 roku Teatr  dokonał odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. 

„Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego Pl. Jagielloński 15”.   

Koszty zadania poniesione w roku 2013  w kwocie 2 583 744,28 zł ( 2 115 099,28 zł - po pomniejszeniu o kwotę 

zwrotu podatku VAT na rachunek Gminy Miasta Radomia) zostały w całości pokryte z przyznanej dotacji  na  roku 

2013.  

W 2013 Teatr w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Radomia wykonał iluminację elewacji 

zewnętrznych budynku  w kwocie 111 721,00 zł ( 91 457,00 zł po pomniejszeniu o kwotę zwrotu podatku VAT na 

rachunek Gminy Miasta Radomia).  

W 2013 roku Gmina Miasta Radomia udzieliła dotacji celowej w wysokości 120 000,00 zł (100 920,00 zł - po 

pomniejszeniu o kwotę zwrotu podatku VAT na rachunek Gminy Miasta Radomia ) na realizacje zadania pt. 

„Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Powszechnego w Radomiu”.  

Dzięki realizacji w/w zadania radomski Teatr zyskał szansę dalszego rozszerzania i wzbogacania swojej oferty 

artystycznej.  

 

Wynik finansowy w 2013 roku wyniósł - 272 954,22 zł. Wysokość straty jest w korelacji z 

wartością amortyzacji. Teatr w ramach posiadanych środków prowadzi zrównoważoną i 

racjonalną działalność. Terminowo reguluje zobowiązania.  

Stratę bilansową Teatr planuje pokryć Funduszem Instytucji. 
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Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za  2013 rok 

 
(nazwa instytucji kultury) 

     

lp. Wyszczególnienie  
korekt planu na 

2013 rok  
wykonanie za 

2013r. 

wskaźnik 
wykonania              
do planu w 

% 

1 2 3 4 5 

I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:    3 782 993,00           3 782 993,57           100,00     

1. przychody ze sprzedaży usług i towarów         14 740,00               14 740,55           100,00     

2.  pozostałe przychody       258 521,00              258 521,02           100,00     

3. dotacje ogółem, w tym:    3 509 732,00           3 509 732,00           100,00     

  dotacja podmiotowa UG na działalność bieżącą     3 279 642,00           3 279 642,00           100,00     

  pozostałe dotacje celowe, w tym:       230 090,00              230 090,00           100,00     

  

dotacja celowa UG na realizację zadania "IV Radomskie 
Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta 
Radomia" 

        30 000,00               30 000,00           100,00     

  

dotacja celowa UG "Realizacja zadania powiatowej biblioteki 
publicznej"         80 000,00               80 000,00           100,00     

  

dotacja Biblioteka Narodowa "Zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek"         50 000,00               50 000,00       

  

dotacja MKiDN "Rozbudowa pracowni digitalizacji dla 
Radomskiej Biblioteki Cyfrowej"         70 090,00               70 090,00       

II. KOSZTY OGÓŁEM, w tym:    3 851 391,00           3 851 391,94           100,00     

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac    2 122 746,00           2 122 745,73           100,00     

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac       381 511,00              381 510,61           100,00     

3. inne świadczenia z ubezpieczenia społeczne         98 652,00               98 652,18           100,00     

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac       108 630,00              108 630,13           100,00     

5. ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac          9 362,00                 9 362,27           100,00     

6. amortyzacja środków trwałych        140 058,00              140 058,48           100,00     

7. pozostałe koszty  w tym:       990 432,00              990 432,54       

III. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI (poz.I-poz.II)         68 398,00               68 398,37       

  ZYSK  -   -    

  STRATA         68 398,00               68 398,37       

     

 
Obowiązkowe dodatkowe informacje: 

  
     

 

wysokość środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 rok; na  rachunku bankowy działalności podstawowej wynosi 
48.278,91                                                                                                                                                                                              
na rachunku działalności ZFŚŚ -   4.453,34                                                                                                                                                  
gotówka w kasie - 0,00 .  

 

 

wysokość środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 rok; na  rachunku bankowy działalności podstawowej wynosi   
1.575,17                                                                                                                                                                                                         
na rachunku działalności ZFŚS -     2.964,62                                                                                                                                                                
gotówka w kasie -  0,00.  

 
Stan należności ogółem, w tym; 

   
 

na dzień 01.01.2013          2 057,17                 2 057,17     
 

 
na dzień 31.12.2013          5 211,19                 5 211,19     

 
 

wymagalne  0,00  0,00  
 

 
Stan zobowiązań ogółem, w tym; 

   

 
na dzień 01.01.2013         32 492,77               32 492,77     

 

 
na dzień 31.12.2013         19 616,84               19 616,84     

 

 
wymagalne  0,00  0,00  

 

     

 
Sporządziła Beata Sułkowska  

   

 
Radom dn. 07.02.2014 
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Stan środków obrotowych na 31.12.2013               -9.083,43 
    + środki pieniężne                           1.575,17 
w banku rachunek dział. bieżącej  1.575,17 
w kasie           0,00    
     + subskrybcje                            7,50 
     + stan towarów w kawiarni  3.741,55 
     + należności                        5.211,19                                              
(r-ki za wydawnictwa, nadpłat czynszu, kaucja)     
                                                                                                 
należności wymagalne      0,00 
 
     -  zobowiązania             19.618,84  
(za faktury dotyczące XII/2013 roku które wpłynęły w I/2014 z  
terminem płatności  styczniowym). 
 
zobowiązania wymagalne   0,00 
 
Stan środków pieniężnych na rachunek działalności ZFŚS  -
2.964,62 

 

 
Wynik finansowy na 31.12.2013 jest stratą w kwocie 68.202,79. Strata powstała na skutek 
otrzymanych dotacji celowych na wydatki majątkowe, których rozliczenie księguje się na rozliczenia 
międzyokresowe a amortyzacja wpływa na koszty roku 2013. 
  
Dotacja podmiotowa Gminy Miasta Radomia za 2013 rok w kwocie 3.279.642,00zł została wykonana 
w 100% na poszczególne koszty wykazane w analizie. 
 
Dotacje celowe w ogólnej kwocie  otrzymane przez MBP zostały rozliczone w terminie i w sposób 
zgodny z umowami. 
W poszczególnych kosztach analizy kosztów za 2013 rok uwzględnione są koszty dotacji celowych :     
-dotacja 30.000,00  "IV Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagroda Literacka Miasta 
Radomia   
wynagrodzenia bezosobowe           -  10.000,00                                                                                                                              
pozostałe koszty                              -  20.000,00                                                                                                                                     
- dotacja 80.000,00 "Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej"                                                                            
wynagrodzenia osobowe                 -  51.638,72                                                                                                                                      
składki ZUS od wynagrodzeń         -     8.976,47                                                                                                                         
wynagrodzenia bezosobowe            -   8.300,00                                                
zużycie materiałów                          -    9.636,61                                                                                                                             
usługi obce                                       -   1.353,80                                                                                                                           
podróże służbowe                            -        94,40                                                                                                                     
-dotacja 50.000,00 Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"                                               
zakup zbiorów bibliotecznych          - 50.000,00          
dotacja  70.090,00 MKiDN „Rozbudowa pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej: 
wynagrodzenia osobowe                  -  47.834,23   
składki ZUS od wynagrodzeń          -     7.665,77 
wynagrodzenia bezosobowe             -   6.000,00 
zużycie materiałów                           -    8.590,00      

                        
Zobowiązania wykazane w analizie to faktury dotyczące XII/2013 roku które wpłynęły w I/2014 z 
terminem płatności  styczniowym. 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w  2013 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie                                                                                  

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 19.01.2004 r.(Dz.U.Nr 19 poz.177). Opłaty stałe (woda, co, 
energia elektryczna, gaz, usługi pocztowe)realizowane zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.1, (telefony) art.4 
pkt. 10 ppkt. d, (czynsze) art. 4 pkt.3 ppkt. i.  
 Przy zakupie innych dostaw i usług niepodlegających stosowaniu ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych stosowano  art.4 pkt.8.  
W 2013 roku dokonano zakupu w drodze przetargu nieograniczonego (art.39) na zakup i dostawę 
sprzętu w ramach programu „Rozbudowa pracowni digitalizacji dla Radomskiej Biblioteki Cyfrowej” 
 
 
 
Sporządziła Sułkowska Beata 
Radom dn.07.02.2014 


