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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu za okres I półrocza 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. 
Wykonanie 
planu za I 

półrocze 2019 r 

Wskaznik 
(kol4:kol 
3) 

1. 2 3 4 5 
I.  Przychody z prowadzonej działalności ogółem,  w tym: 7 616 000,00 4 387 734,13 57,61 
1 Przychody ze sprzedaży  2 160 000,00 1 369 657,56 63,41 

2 
pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe, w 
tym: 

406 000,00 218 076,57 53,71 

  

kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących 
aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub 
sfinansowanych z dotacji celowych  

362 000,00 209 511,42 57,88 

3. Dotacje od organizatora ogółem, w tym: 5 000 000,00 2 800 000,00 56,00 

3.1 
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 000 000,00 2 800 000,00 56,00 

3.3 dotacje celowe na wydatki majątkowe : 0,00 0,00   

4. Pozostałe dotacje celowe: 0,00 0,00   

5. Pozostałe dotacje celowe na wydatki majątkowe: 0,00 0,00   

6. Środki własne na wydatki majątkowe  50 000,00 0,00 0,00 

II.    Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: 8 056 000,00 4 252 420,15 52,79 
1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 3 526 000,00 1 762 041,63 49,97 

2. 
ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 625 000,00 330 382,62 52,86 

3. 
inne świadczenia dla pracowników (odpis na ZFŚS, 
świadczenia bhp, badania lekarskie, szkolenia,) 130 000,00 84 931,17 65,33 

4 
wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 1 070 000,00 566 148,23 52,91 

5 
ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac 23 000,00 7 929,45 34,48 

6 amortyzacja 767 000,00 411 376,17 53,63 

7 
pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, 
usługi obce, zużycie materiałów itp. 1 915 000,00 1 089 610,88 56,90 

III. Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 

IV. Wynik finansowy   (I-II - III) -490 000,00 135 313,98   

   
INFORMACJA DODATKOWA WEDŁUG BILANSU 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 

początek roku 

Stan na koniec I 
półrocza 2019 

r.  

1  stan należności ogółem w tym:  265 297,02 120 111,10  
   wymagalne            2 382,47              5 462,48    

 
2 stan zobowiązań ogółem, w tym: 609 464,41 384 725,25  
  wymagalne 0,00 0,00  

3. stan środków pieniężnych 26 493,25 58 677,61  
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Informacja opisowa :  
Rodzaj kosztów. 
Ze względu na specyfikę pracy Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu tj.: 
sezonowość, letnie wakacje, miesiące bardziej intensywnej pracy i miesiące mniejszej aktywności 
wykonanie kosztów nie rozkłada się symetrycznie na zasadzie 50% w I półroczu 50% w drugim 
półroczu. 
Koszty ogółem działalności Teatru wyniosły 4 252 420,15 zł co stanowi 52,79% planowanych 
kosztów. Część kosztów została już poniesiona w wartościach większych od 50%, część zaś będzie 
realizowana dopiero w drugiej połowie roku.   
Koszty w układzie rodzajowym w dziale zużycie materiałów i energii  wyniosły 423 231,34 zł 
co stanowi 62,24 % planowanych kosztów. Największa pozycja to koszty energii cieplnej 126 592,39 
zł. Koszty scenografii spektakli wyniosły 86 184,19 zł.   
Koszty w układzie rodzajowym – Usługi obce. Koszty wykonania za I półrocze 2019 roku wyniosły 
348 592,49 zł co stanowi 50,59 % planowanych.   
Koszty w układzie rodzajowym – Podatki i opłaty  wyniosły 274 917,99 zł co stanowi 58,49 % 
planowanych. 
W pozycji tantiemy wykonanie wyniosło 172 809,05 zł. Koszty te są niezależne od Teatru i właściwie 
całkowicie nieprzewidywalne bo uzależnione o ustalonej, niezależnie od Teatru, wysokości 
procentowej tantiem autorskich oraz od wielkości wpływów ze sprzedaży biletów. 
W pozycji tej zawiera się wpłata na PFRON w wysokości 54 529,00  zł oraz podatek od nieruchomości 
w wysokości 41 418,00  zł. 
Koszty w układzie rodzajowym – Wynagrodzenia   wyniosły 2 328 189,86 zł, co stanowi 50,66 % 
kosztów planowanych. W tym wynagrodzenia osobowe wyniosły 49,97 % kosztów planowanych, co 
stanowi 1 762 041,63 zł, a koszty wynagrodzeń bezosobowych  wyniosły 52,91 % planowanych, co 
stanowi  566 148,23 zł.  
Koszty w układzie rodzajowym – Świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wyniosło 
423 243,24 zł, co stanowi 54,40 % kosztów planowanych. 
W pozycji tej zawiera się 75% odpisu podstawowego na ZFŚS w wysokości  77 024,77 zł. 
Koszty w układzie rodzajowym – Amortyzacja wykonanie wyniosło 411 376,17 zł co stanowi 
53,63 % kosztów planowanych.  
Koszty w układzie rodzajowym – Pozostałe koszty wykonanie wyniosło 37 868,68 zł, co stanowi 
54,10 % planowanych kosztów.  
W pozycji tej zawiera się kwota czynszów mieszkaniowych w wysokości 22 892,51 zł oraz 
ubezpieczenia majątkowe w wysokości 10 917,65 zł.  
 
Przychody ogółem za 6 miesięcy 2019 r. wyniosły 4 387 734,13 zł, co stanowi 57,99 % 
planowanych przychodów. Szczególnie cieszy wielkość  przychodów ze sprzedaży w kwocie 
1 369 657,56 zł, co stanowi 63,41% planowanych przychodów. 
Przychody ze sprzedaży biletów  wyniosły 1 196 761,40 zł, co stanowi 63,83 % przychodów 
planowanych. 
Zysk finansowy za I półrocze 2019 r. wyniósł  135 313,98 zł. 
 
Zatrudnienie na 30 czerwca br. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 79,00 i  w osobach 79. 
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 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sztuki                                                          
Resursa Obywatelska za I półrocze 2019 r.  

  Wyszczególnienie  
Plan po zmianach 

na 2019 r. 
Wykonanie  

I półrocze 2019 r. 

Wskaźnik 
wzrostu w % 
(kol.4/kol.3) 

1 2 3 4 5 

I. 
PRZYCHODY z prowadzonej działalności 
ogółem w tym: 

    1 677 234,00          827 327,64    49,33% 

1. przychody ze sprzedaży          193 600,00               81 291,81    41,99% 

1.1 przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych            77 500,00               33 380,51    43,07% 

1.2 przychody ze sprzedaży pozostałych usług         116 100,00               47 911,30    41,27% 

2. pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)         138 634,00               63 545,83    45,84% 

  

             w tym: kwota równoległych odpisów           
amortyzacyjnych dot. aktywów trwałych 
otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z 
dotacji  

        109 316,00               54 657,84    50,00% 

3. dotacje od organizatora ogółem, w tym:     1 345 000,00          682 490,00    50,74% 

3.1 dotacja podmiotowa  na działalność bieżącą      1 330 000,00            667 490,00    50,19% 

3.2 
dotacje celowe na organizację wskazanych 
zadań w tym: 

15 000,00  15 000,00  100,00% 

  "Radomskie Studia Humanistyczne" 15 000,00  15 000,00  100,00% 

3.3 dotacje celowe na wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00% 

4 pozostałe dotacje celowe 0,00 0,00 0,00% 

5 przychody własne na wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00% 

II. KOSZTY działalności bieżącej ogółem w tym:     1 677 234,00          786 478,75    46,89% 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac         908 033,00            382 864,21    42,16% 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac          157 000,00               70 973,47    45,21% 

3. inne świadczenia osobowy fundusz płac            31 000,00               15 597,63    50,31% 

            ZFŚS            29 000,00               14 444,22    49,81% 

    pozostałe świadczenia (badania okresowe, itp.)              2 000,00                 1 153,41    57,67% 

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac         130 000,00               63 727,00    49,02% 

5. 
ubezpieczenia społeczne  -bezosobowy fundusz 
płac 

2 000,00  1 588,08  79,40% 

6. amortyzacja         125 500,00               63 133,13    50,31% 
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7. pozostałe koszty, w tym:        323 701,00          188 595,23    58,26% 

7.1 Organizacja imprez biletowanych            20 000,00                 8 585,34    42,93% 

7.2 Organizacja imprez własnych(statutowych)         116 500,00               58 919,83    50,57% 

7.3 Organizacja imprez zleconych              9 000,00                 8 027,16    89,19% 

7.4 Zużycie materiałów + wyposażenie +media            82 000,00               51 750,97    63,11% 

7.5 Usługi obce            69 500,00               39 433,99    56,74% 

7.6 Podatki i opłaty              2 200,00                 1 467,15    66,69% 

7.7 Pozostałe koszty rodzajowe             20 000,00               17 346,17    86,73% 

7.8 Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)              2 501,00                 2 004,52    80,15% 

7.9 Wartość sprzedanych towarów i materiałów              2 000,00                 1 060,10    53,01% 

III  Wydatki majątkowe 0,00  0,00  0,00% 

IV WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI   (poz. I minus poz. II minus poz. III) 

  ZYSK 0,00  40 848,89   
  STRATA 0,00  0,00   
    

   
Obowiązkowe dodatkowe informacje: 

   
 

01.01.2019 30.06.2019  
V Stan należności ogółem, w tym: 15 090,24              6 261,40    

 

 
wymagalne 2790,24               6 261,40    

 

VI  
Stan zobowiązań ogółem 
(zob. handlowe oraz publiczno-prawne), w 
tym : 

          16 363,83                6 479,89    
 

 
wymagalne 0,00  0,00  

 
VII Stan środków pieniężnych         129 230,99           152 138,64    

    
Część opisowa do sprawozdania finansowego 

 Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu 

Głównym źródłem przychodów Resursy jest dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność 
statutową, otrzymujemy również od Organizatora dotacje celowe na organizację wskazanych zadań. 
Uzyskane przychody ze sprzedaży przeznaczane są w całości na działalność statutową i utrzymanie 
Ośrodka, uznawane są w momencie wykonania usługi i wykazane w wartości netto, to jest bez 
uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług. 

PRZYCHODY 

1. Dotacje od Organizatora w I połowie 2019 r. stanowiły 82,49 % przychodów ogółem.    

W I połowie 2019 r. Resursa otrzymała z tego tytułu łącznie 682.490,00 zł; w tym dotacja 
podmiotowa na działalność bieżącą wynosiła 667.490,00 zł, oraz dotacja celowa od organizatora na 
realizację zadania w kwocie 15.000,00 zł. 
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2. Ogółem przychody ze sprzedaży (usług kulturalnych, pozostałych usług) wyniosły w I półroczu 2019 
r. 81.291,81 zł. 

- przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych wyniosły I półroczu 2019 r.  33.380,51 zł, jest to 
43,07 % rocznego planu.              

- przychody ze sprzedaży pozostałych usług w I półroczu 2019 r. wyniosły 47.911,30 zł, jest to 
41,27 % planu rocznego.  

3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły w I połowie 2019 r. 63.545,83 zł, i stanowi 
to 45,84 % rocznego planu. Na pozycję tą składają się takie przychody jak: 

- darowizny pieniężne   8.329,30 zł, 

- pozostałe przychody operacyjne    55.210,85 zł , 

 w tym kwota 54.657,84 zł, która zwiększa konto pozostałe przychody operacyjne i dotyczy 
odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych  otrzymanych w drodze darowizny i zakupionych ze 
środków dotacji celowej (równoległy zapis wynikający  z art.41 ust.1 ustawy o rachunkowości). 

-odsetki finansowe 5,68 zł. 

Ogółem przychód w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 827.327,64 zł i stanowił 49,33 % planu 
rocznego.  

KOSZTY 

1. Amortyzacja naliczona jest zgodnie z planem amortyzacji na I półrocze 2019 r. stanowiła  kwotę 
63.133,13 zł, co stanowi 50,31 % planu rocznego.  

2. Osobowy fundusz płac wykonany został w 42,16 % planu rocznego i wyniósł  382.864,21 zł. 

Na 2019 struktura organizacyjna OKiSz „Resursa Obywatelska” zakłada 26 etatów. W I półroczu 2019 
r. średnie zatrudnienie wyniosło średnio 21,50 etatów, tj. o 4,5 etatów niższe niż zakłada struktura 
organizacyjna OKiSz  „Resursa Obywatelska”.  

3. Ubezpieczenia społeczne z osobowego funduszu płac w I półroczu 2019 r. od pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wyniosły 70.973,47 zł, co stanowi 45,21 % rocznego 
planu. 

4. Inne świadczenia na rzecz pracowników z osobowego funduszu płac w I półroczu 2019 r. 
wyniosły 15.597,63 zł i stanowiły 50,31 % rocznego planu. 

5. Bezosobowy fundusz płac. Pozycja ta ujmuje wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów  o dzieło i 
umów zleceń zawieranych przy realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek. W I połowie 2019 r.  
był to koszt w kwocie 63.727,00 zł i stanowił on 49,02 % rocznego planu. 

6. Ubezpieczenia społeczne z bezosobowego  funduszu płac w I półroczu 2019 r.                         
wyniosły 1.588,08 zł co stanowi 79,40 % rocznego planu. 

7. Pozostałe koszty w I półroczu 2019 wyniosły 188.595,23  zł i stanowiły 58,26 % planu 
rocznego. Przeznaczone są one na organizacje zadań statutowych, zużycie materiałów, energie 
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elektryczną, podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku, oraz wiele innych kosztów związanych z 
utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka. 

Wyjaśnienie wyniku finansowego 

Przychody  działalność bieżącej w I półroczu 2019 r. wyniosły 827.327,64 zł co stanowi 
49,33% planu rocznego, natomiast koszty w I połowie 2019 roku wyniosły 786.478,75 zł i stanowiły 
46,89 % planowanych kosztów  rocznych.  

Ośrodek w I półroczu 2019 r. osiągnął zysk w kwocie 40.848,89 zł. 

Ośrodek Resursa nie posiada wymagalnych zobowiązań handlowych, nie posiadamy również 
zobowiązań publiczno-prawnych. Wszystkie swoje zobowiązania regulujemy terminowo. Płynność 
finansowa Ośrodka jest zachowana. 

 

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku 

Lp
. Wyszczególnienie 

Plan po zmianach  
na 2019 r. 

 Wykonanie na 
30.06.2019 r. 

Wsk. 
wyk. w 

% 

I. 
Przychody z prowadzonej działalności ogółem,  w 
tym: 

       5 420 770,00        2 474 443,62    45,65 

1. przychody ze sprzedaży                  5 000,00                   1 814,00    36,28 

2. pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym:             100 000,00                62 359,62    62,36 

- 
kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych 
dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie 
lub sfinansowanych z dotacji celowych 

              50 027,00               25 013,38    50,00 

3. dotacje od organizatora ogółem, w tym:         5 315 770,00         2 410 270,00    45,34 
3.
1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą         4 602 000,00         2 288 000,00    49,72 

3.
2 dotacja celowa na organizację wskazanych zadań w tym:             338 770,00             118 770,00    35,06 

- dotacja celowa "Nagroda Literacka   Gombrowicza"             100 000,00    0,00 0,00 

- 
dotacja celowa "Realizacja zadania powiatowej biblioteki 
publicznej". 

            158 770,00             118 770,00    74,81 

- dotacja celowa " Nagroda Literacka Miasta Radomia".                 80 000,00    0,00 0,00 

3.
3  

dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:             375 000,00                  3 500,00    0,93 

- 
dotacja celowa na wydatki majątkowe "Roboty 
budowlane-wykonanie izolacji poziomej  budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego" 

            375 000,00                 3 500,00    0,93 

II. Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym:       5 045 770,00        2 375 734,28    47,08 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac         3 068 250,00         1 414 006,07    46,09 

2. ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac             564 200,00              248 800,73    44,10 
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3. inne świadczenia wobec pracowników             120 000,00              108 085,05    90,07 

4. wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac                30 000,00                19 709,50    65,70 

5. ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac                  2 000,00                      929,61    46,48 

6. amortyzacja                67 515,00                51 648,53    76,50 

7. 
pozostałe koszty w tym: media, koszty organizacji imprez, 
usługi obce,zużycie materiałów, zakup zbiorów 
bibliotecznych,  itp. 

        1 193 805,00             532 554,79    44,61 

III Wydatki majątkowe            375 000,00                 3 500,00    0,93 

- 
koszty dotacji celowej na wydatki majątkowe "Roboty 
budowlane -wykonanie  budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Piłsudskiego" 

            375 000,00                   3 500,00    0,93 

IV Wynik finansowy (I-II-III) 0,00          95 209,34    0,00 

Informacja dodatkowa 
 

L
p. 

Wyszczególnienie Stan na początek 
roku wg bilansu 

 Stan na 30.06.2019  

1 stan należności ogółem, w tym: 7 151,07 6 055,00 
- wymagalne 3 879,46 0,00 
2 stan zobowiązań ogółem w tym; 18 755,49 6 839,50 
- wymagalne 0,00 0,00 
3.  Stan środków pieniężnych   53 652,92 216 328,51 

 

W I półroczu 2019 roku instytucja poniosła koszty w wysokości 2.375.734,28 zł, wskaźnik wykonania 
47,08 % a osiągnęła przychody w wysokości 2.474.443,62 zł,  wskaźnik wykonania 45,65 %.  Swoją 
działalność Biblioteka zamknęła zyskiem w kwocie 95.209,34 zł.  
W I półroczu 2019 roku instytucja otrzymała z budżetu Gminy Miasta Radomia  dotacje  
w ogólnej kwocie 2.410.270,00 zł w tym;  

-  dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 2.288.000,00 zł, którą na dzień      30.06.2019 
instytucja wykorzystała w 100%. 

- dotację celową na realizację „Zadań powiatowej biblioteki publicznej” w kwocie 118.770,00 zł, którą 
na dzień 30.06.2019 r. wykorzystała w kwocie 42.912,22 zł tj. w 36,13%. Pozostała kwota dotacji 
zrealizowana będzie w II półroczu 2019 rok. 

- dotację na wydatki majątkową „Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego” z planowanej kwoty 375.000 zł na dzień 30.06.2019r. 
instytucja otrzymała 3.500,00 zł, wskaźnik wyk. 0,93%. Pozostała kwota dotacji zrealizowana będzie 
w   II półroczu 2019 r. 

W I półroczu instytucja osiągnęła  pozostałe przychody własne  w kwocie ogółem 64.173,62 zł, które 
wykonała w 61,12%  planu rocznego, w tym kwoty; 1.814,00 zł - przychody ze sprzedaży usług i 
towarów, 62.359,62 zł - pozostałe przychody operacyjne (w tym kwota 25.013,38 zł – pozostałe 
przychody operacyjne stanowiące rozliczenia międzyokresowe dotacji majątkowych otrzymanych w 
latach ubiegłych). 
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Dotacja podmiotowa, celowe i pozostałe przychody własne zostały wydatkowana na pokrycie 
kosztów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń – 1.662.806,80 zł, inne 
świadczenia wobec pracowników – 108.085,05 zł, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych 
wynagrodzeń –20.639,11 zł, amortyzacja -  51.648,53 zł oraz na pozostałe koszty związane z 
utrzymaniem budynku głównego i 11 filii oraz prowadzoną działalnością statutową, - 532.554,79 zł 
(w tym koszty zadań zleconych 42.912,22 zł).  

Koszt amortyzacji:- 51.648,53 zł w tym; - 25.013,38zł amortyzacja zrównoważona pozostałymi 
przychodami operacyjnymi stanowiącymi rozliczenia międzyokresowe, - 8.744,13 zł wg. stawek 
amortyzacyjnych,  - 17.891,02 zł amortyzacja umorzona w 100% przy zakupie. 

Na dzień 30.06.2019 r. Biblioteka wykazuje; 
Stan środków obrotowych        145.592,83 zł 

+ środki pieniężne                  146.369,83 zł  
(kasa, rachunek dział. bieżącej).    

    + subskrypcje                                  7,50 zł 
    + należności                        6.055,00 zł  
(przedpłata, kaucja, nadpłata za parkowanie, zaliczki roczne pracowników,                                                                                                                
kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy ). 
  

   -  zobowiązania   6.839,50 zł  (wobec dostawców faktury z VI/19    wpłynęły w VII/19). 

Dodatkowo MBP posiada środki pieniężne na rachunku działalności ZFŚS  - 69.958,68 zł. 

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada. 

Miejska Biblioteka Publiczna w  2019 roku dokonywała zakupu dostaw i usług zgodnie z ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2018r.  poz. 1986 z późn. zm.). Przy 
zakupie dostaw i usług niepodlegających ustawie (art.4 pkt.8 uzp) stosuje wewnętrzne przepisy 
instytucji Zarządzenie nr 15/2013 z dn. 24.07.2013 r. 

Sprawozdanie finansowe Domu Kultury "IDALIN"  za I półrocze  2019  
 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach  

na 2019r. 
Wykonanie za  I 
półrocze 2019 r. 

Wsk. 
wyk. w 

% 

I. 
Przychody z prowadzonej działalności ogółem, w 
tym: 

767 520,00 352 990,65 46% 

1 Przychody ze sprzedaży 186 850,00 53 787,59   29% 

2 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w tym: 
7 670,00 1 203,06   16% 

  

 kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dot. 
aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub 
sfinansowanych z dotacji celowych 

2 370,00 1 184,52   50% 

3 Dotacje od organizatora  ogółem, w tym: 573 000,00 298 000,00   52% 
3.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżąca 550 000,00 275 000,00 50% 
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3.2 
dotacja celowa na organizację wskazanych zadań, w 
tym: 

23 000,00 23 000,00 100% 

3.2.1. 
Organizacja zadania pn. Piknik Historyczny "Radom 
Jagiellonów" 

23 000,00 23 000,00 100% 

3.3. dotacja celowa na wydatki majątkowe  w tym: 
0,00 0,00 0% 

4. Pozostałe dotacje celowe (wyszczególnić) 0,00 0,00   0% 

II Koszty działalności bieżącej ogółem, w tym: 
767 520,00 383 015,15 50% 

1 Wynagrodzenie osobowy fundusz płac 443 980,00 168 326,33 38% 

2 Ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz płac 
32 120,00 30 712,57 96% 

3 Inne świadczenia wobec pracowników (jakie) 18 500,00 5 162,32 28% 
4 Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 32 000,00 31 337,00 98% 

5 Ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac 
4 200,00 716,48 17% 

6. Amortyzacja 13 720,00 6 852,36 50% 
7. Pozostałe koszty rodzajowe 223 000,00 139 908,09 63% 
III Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0% 

IV Wynik z działalności (I-II-III) 0,00 -30 024,50 0% 

INFORMACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na początek roku 

 Stan na I 
półrocze  2019 r.  

1  stan należności ogółem w tym:  1 328,32  26 687,70  
  wymagalne 735,78 735,78 
2 stan zobowiązań ogółem, w tym:         13 871,74    20 235,78    
  wymagalne 0,00 0,00 
3 stan środków pieniężnych         57 030,08       27 156,81    

 

 

Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury IDALIN 

za I półrocze 2019 roku 

 Przychody Domu Kultury  „Idalin” wyniosły 352 990,65 zł, co stanowi 46 % wykonania planu, 
który wynosi  767.520,00 zł.   

Koszty wyniosły 383.015,15 zł, co  stanowi  50 % wykonania w stosunku do planu który wynosi  767 
520,00 zł.  

Przychody ogółem:                                                                      Wykonanie – 352.990,65 

z czego: 

Przychody własne – wykonanie                                                                                53.787,59 

1) wynajem pomieszczeń                                                                                                  7.000,00 

2) wpływy z działalności kulturalnej (organizacja imprez,  
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sprzedaż biletów, opłaty za zajęcia taneczne, plastyczne,  

modelarskie)                                                                                                                     46.787,59 

- wpływy od sponsorów                                                                                                             0,00 

- pozostałe  ( w tym:  kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych                                            1.203,06 

  dot. aktywów trwałych  otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych  

  z dotacji celowych  - 1.184, 52 )                                                                                                    

Dotacje ogółem wykonanie:                                                                              298.000,00 

1) dotacja na bieżącą działalność                                                                               275.000,00 

2) pozostałe dotacje z budżetu Gminy Miasta  Radomia                                           23.000,00 

- dotacja celowa organizacja zadania pn. Piknik Historyczny  

    „Radom Jagiellonów”                                                           

Koszty ogółem:                                                                       Wykonanie:        383.015,15 

1) wynagrodzenie osobowy fundusz płac                                                                 168.326,33 

2) ubezpieczenia społeczne                                                                                           30.712,57 

3) inne świadczenia na rzecz pracowników                                                                   5.162,32 

4) wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac + pochodne                                       32.053,48    

5) pozostałe koszty rodzajowe:                                                                                  139.908,09 

   ( materiały i energia, usługi obce, podatek od nieruchomości i inne), 

6) Koszty amortyzacji                                                                                                        6.852,36 

Wynik  finansowy za I półrocze 2019 roku jest ujemny  i wynosi 30.024,50 zł.  

W I półroczu 2019 roku  instytucja nie realizowała wydatków majątkowych. 

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi                                      27.156,81 

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.                                                                      26.687,70         

w tym wymagalne:                                                                                                                735,78 

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.                                                                    20.235,78 

w tym wymagalne:                                                                                                                     0,00 
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Sprawozdanie finansowe  Domu Kultury "Borki"  za I półrocze 2019 roku 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach  na 
2019r. 

Wykonanie za I 
półrocze 2019 r. 

Wsk. 
wyk. w 

% 

I. 
Przychody z prowadzonej działalności 
ogółem, w tym: 

658 930,00   335 522,79   51% 

1 przychody ze sprzedaży 22 000,00   8 025,73   36% 

2 
pozostałe przychody operacyjne i finansowe, w 
tym: 

36 930,00   39 997,06   108% 

  

kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych 
dotyczących aktywów trwałych otrzymanych 
nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji 
celowych 

3 370,00   1 684,98   50% 

3 dotacje od organizatora  ogółem, w tym: 
600 000,00   287 500,00   48% 

3.1 dotacja podmiotowa na bieżącą działalność 
600 000,00   287 500,00   48% 

3.2 
dotacja celowa na organizację wskazanych 
zadań 

0,00   0,00   0 

3.3 dotacja celowa na wydatki majątkowe 0,00   0,00   0 
4 pozostałe dotacje celowe  0,00   0,00   0 
II koszty działalności ogółem, w tym: 658 930,00   323 583,89   49% 
1 wynagrodzenie osobowy fundusz płac 425 060,00   193 667,91   46% 

2 
ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz 
płac 

58 000,00   34 350,98   59% 

3 inne świadczenia wobec pracowników 10 000,00   10 000,00   100% 
4 wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 6 000,00   2 995,20   50% 

5 
ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz 
płac 

1 500,00   512,16   34% 

6 amortyzacja 3 370,00   1 684,98   50% 
7 pozostałe koszty rodzajowe 155 000,00   80 372,66   52% 
III wydatki majątkowe 0,00   0,00   0 
IV wynik finansowy 0,00   11 938,90     

 
INFORMACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek 
roku 

 Stan na I półrocze   

1  stan należności ogółem w tym:  246,00 430,50 
  wymagalne 0,00 0,00 
2 stan zobowiązań ogółem, w tym: 17 607,12 15 631,04 
  wymagalne 0,00 0,00 
3 stan środków pieniężnych 6 267,47 7 545,79 

Część opisowa  do sprawozdania z realizacji planu przychodów i kosztów  
 za I półrocze 2019r. 

W I półroczu 2019r. przychody Domu Kultury „Borki” wyniosły 335.522,79 zł, z czego dotacja 
podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Radomia stanowi kwotę 287.500,00 zł.  

Instytucja osiągnęła: 

 



245 
 

I. Przychody ogółem:      Plan – 658.930,00 zł     

Wykonanie                         – 335.522,79 zł 

Przychody ze sprzedaży                          -    8.025,73 zł 

Pozostałe przychody operacyjne                                 -  39.997,06 zł            

i finansowe, w tym: 

- wpływy z działalności statutowej                            -  35.413,00 zł   

- wpływy od sponsorów                      -    1.400,00 zł 

- pozostałe przychody operacyjne                               -    1.499,08 zł  

- kwota równoległych odpisów amortyzacyjnych dotyczących  

  aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub   

sfinansowanych z dotacji celowych                  -        1.684,98 zł    

Dotacje                  - 287.500,00 zł 

w tym: 

- dotacja na bieżącą działalność                                   - 287.500,00 zł 

- pozostałe dotacje:                                         -               0,00 zł 

Przychody wykonano w 51%. 

II. Koszty ogółem:                Plan                       – 658.930,00 zł 

Wykonanie                            - 323.583,89 zł 

- wynagrodzenia osobowy fundusz płac                  – 193.667,91 zł 

- ubezpieczenia społeczne osobowy f. płac                            –   34.350,98 zł 

- inne świadczenia na rzecz pracowników                             –   10.000,00 zł 

- wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac                   –     2.995,20 zł 

- ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac                         -         512,16 zł 

- materiały i energia                                 –  20.748,25 zł 

- usługi obce                     –  20.023,04 zł 

- podatki i czynsze                     –     8.670,87 zł 

- koszty z tytułu działalności statutowej                             –   30.930,50 zł 

- amortyzacja                                  –     1.684,98 zł    
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Koszty wykonano w 49%. 

 

Działalność Domu Kultury „Borki” za I półrocze 2019r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i 
wynosi – 11.938,90 zł 

Stan środków na koniec I półrocza 2019r. Wynosi 7.545,79 zł, w tym: 

- kasa –    1.000,00 zł 

- bank –    6.545,79 zł 

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2019r.- 15.631,04 zł, w tym: 

- podatek do US, składki ZUS – 15.631,04 zł 

Stan należności na koniec I półrocza 2019. za wynajem pomieszczeń – 430,50 zł 

Na dzień 30.06.2019r. instytucja nie wykazuje należności i zobowiązań wymagalnych. 

W I półroczu 2019r. instytucja nie realizowała wydatków majątkowych.     

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr"  
za I półrocze 2019roku 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan po zmianach  

na  2019r. 
Wykonanie za I 

półrocze 2019 r.  
Wsk. wyk. 

w % 

I. 
Przychody z prowadzonej działalności 
ogółem,  w tym: 

3 551 853,00 1 795 393,80 50,55 

1 przychody ze sprzedaży  302 520,00 227 119,20 75,08 

2 
pozostałe przychody operacyjne i 
finansowe, w tym: 

257 333,00 110 274,60 42,85 

  

kwota równoległych odpisów 
amortyzacyjnych dotyczących aktywów 
trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub 
sfinansowanych z dotacji celowych  168 333,00 82 438,44 48,97 

3. dotacje od organizatora ogółem, w tym: 2 836 000,00 1 418 000,00 50,00 

3.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 331 000,00 1 139 000,00 48,86 

  w tym na remonty bieżące 32 600,00 32 530,29 99,79 

3.2 dotacje celowe 386 000,00 260 000,00 67,36 

  Kuźnia Talentów- B.O.2019 200 000,00 74 000,00 37,00 

  
Scena letnia-koncert w parku Ustronie- B.O. 
2019 50 000,00 

50 000,00 100,00 

  
Scena letnia-koncert w parku Południe-B.O. 
2019 50 000,00 

50 000,00 100,00 

  
Scena letnia-koncert w parku Gołebiów- 
B.O. 2019 50 000,00 

50 000,00 100,00 

  Radom aRt Night 27 000,00 27 000,00 100,00 

  Zawieruchy Radomskie 9 000,00 9 000,00 100,00 

3.3 
dotacje celowe na wydatki majątkowe, w 
tym: 

119 000,00 19 000,00 15,97 
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Ekspertyza techniczna budynku przy 
ul.Parkowej 1 

19 000,00 19 000,00 100,00 

  Pracownia Nowych Mediów - etap II  100 000,00 0,00 0,00 

4 pozostałe dotacje celowe  156 000,00 40 000,00 25,64 

  
Fosa pełna kultury -dotacja ze środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

116 000,00 0,00 0,00 

  
Warchoły i chytre baby- dotacja ze środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

40 000,00 40 000,00 100,00 

II. 
Koszty działalności bieżącej  ogółem, w 
tym: 

3 432 253,00 1 594 282,06 46,45 

1. wynagrodzenia osobowy fundusz płac 1 528 837,00 674 378,22 44,11 

2. 
ubezpieczenia społeczne osobowy fundusz 
płac 

261 853,00 125 257,12 47,83 

3. inne świadczenia wobec pracowników 55 500,00 9 500,82 17,12 

4 wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac 283 193,00 175 802,08 62,08 

5 
ubezpieczenia społeczne bezosobowy 
fundusz płac 

43 924,00 11 113,01 25,30 

6 amortyzacja 198 807,00 99 793,86 50,20 

7 pozostałe koszty rodzajowe  1 060 139,00 498 436,95 47,02 

III  Wydatki majątkowe 119 000,00 19 000,00 15,97 

IV wynik z działalności   (I-II - III) 600,00 182 111,74   

INFORMACJA DODATKOWA 

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek 
roku 2019r. 

 Stan na I półrocze 2019r.  

1  stan środków pieniężnych pozostałych 
z poprzednich okresów rozliczeniowych  

123 182,69                                 333 882,74    

2 stan zobowiązań  ogółem, w tym: 77 073,46                                   58 823,90    

  wymagalne 0,00 0,00 

3 stan należności ogółem, w tym: 2 451,74                                      1 941,04    

  wymagalne 2 451,74 1941,04 

 
Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2019r. 

Plan przychodów po zmianach wg stanu na 30.06.2019r. wynosi 3 551 853,00zł. Przychody zostały 
wykonane ogólnie na poziomie 50,55%. Na pozycje przychodów składają się: 

-przychody ze sprzedaży, które wypracowaliśmy na poziomie 75,08% w stosunku  
do zakładanego planu wskutek wciąż poprawianej efektywności w egzekwowaniu wpłat  
za zajęcia edukacyjno-kulturalne oraz z tytułu wzrostu przychodów ze sprzedaży biletów  
na wydarzenia kulturalne; 

-pozostałe przychody operacyjne i finansowe, które kształtują się na poziomie 42,85%  

w stosunku do planu rocznego. W I półroczu 2019r. nie udało się nam pozyskać planowanych 
przychodów z tytułu innych przychodów (sponsoringu, darowizn, itp.) na poziomie 50% planu;  

-dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, którą otrzymaliśmy w 48,86%;  

-dotacje celowe na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: Kuźnia talentów -  
200 000,00zł (w I półroczu MOK otrzymał transzę  74 000,00zł- tj.: 37%); Scena letnia koncert w 
parku Ustronie – 50 000,00zł (MOK otrzymał 100% dotacji, zadanie jest w trakcie realizacji); Scena 
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letnia koncert w parku Południe – 50 000,00zł (MOK otrzymał 100% dotacji, zadanie jest w trakcie 
realizacji); Scena letnia koncert w parku Gołębiów – 50 000,00zł (MOK otrzymał 100% dotacji, zadanie 
jest w trakcie realizacji) oraz zadania: Radom aRt Night –  
27 000,00zł ( MOK otrzymał 100% dotacji, zadanie zrealizowano w I półroczu 2019r.); Zawieruchy 
Radomskie – 9 000,00zł (MOK otrzymał 100% dotacji, zadanie zrealizowano  
w I półroczu 2019r.); 

 -dotacje celowe na wydatki majątkowe: Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej 1(zadanie 
zrealizowano w 100%) oraz Pracownia Nowych Mediów – etap II – wkład własny w wysokości 100 
000,00 ( realizacja zadania jest planowana w II półroczu 2019r.); 

-pozostałe dotacje celowe na zadania: Fosa pełna kultury – 116 000,00zł ( wpływ dotacji  
z MKiDN i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.) oraz na zadanie Warchoły i chytre baby – 40 
000,00zł (realizacja zadania z dotacji MKiDN będzie miała miejsce w II półroczu). 

Plan kosztów po zmianach wg stanu na 30.06.2019r. wynosi 3 432 253,00zł. Koszty działalności 
bieżącej zostały wykonane na poziomie 46,45% (różnica w stosunku do 50% przypadających na 
półrocze to 3,55%). Na koszty bieżące składają się: 

-wynagrodzenia osobowy fundusz płac – wykonane w 44,11%. Odchylenie od 50% kosztów 
przypadających na półrocze wynika m.in. z tego, że terminy wypłaty zaplanowanych nagród 
jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej przypadają na II połowę roku. 

-ubezpieczenia społeczne- wykonane w 47,83%. Wpływ na odchylenie od 50% kosztów 
przypadających na półrocze miały występujące zasiłki chorobowe pracowników, pomniejszające 
składki społeczne odprowadzane do ZUS.  

-inne świadczenia dla pracowników – wykonane w 17,12%, na co głównie mają wpływ świadczenia 
urlopowe, które zgodnie z terminami planowanych urlopów w większości zostaną wypłacone w II 
półroczu, podobnie jak ryczałty za odzież i obuwie ochronne. 

-wynagrodzenia bezosobowe – wykonane zostały w 62,08% ze względu na wzrost w maju  
i czerwcu kosztów wynagrodzeń bezosobowych dotyczących realizowanych ww. 4 zadań  
w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zadań: Radom aRt Night  i Zawieruchy Radomskie. 

-ubezpieczenia społeczne bezosobowy fundusz płac – wykonane w 25,30%. Koszt ten wzrośnie 
znacznie od lipca  wskutek większej ilości umów zlecenie, które będą zawierane  
w ramach zadań rozpoczynających się od lipca 2019r, w tym np.: Fosa pełna kultury. 

-pozostałe koszty rodzajowe –wykonane zostały ogółem na poziomie 47,02%.  

Wydatki majątkowe wykonano w 15,97%. Realizacja drugiego zadania majątkowego, zg.  
z planem nastąpi w II połowie roku. Należności wymagalne -1 941,04zł to niezapłacona przez GOEE 
sp. z o.o. kara umowna naliczona w związku z odstąpieniem GOEE sp. z o.o. od realizacji umowy na 
dostawę energii elektrycznej w 2018r.   

 


