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za|ącznik fu 5
sprawozdanie finansorve z *ykoDanił PlaDu finanŚowego

za l półroczr 2008 rcku

Dom Kultury w Ka]xszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dorację
podmiotową otrrymmą z budżetu gminy'
Ponadto dodatkowo Dom Kultu'f pozyskał śrcdki : za wynajem pomieszczeń . z
t}'tułu pobj.ianych opłat za kożystanie z intemetu i nalki gry na inŚtrunrentach
muzycznych, da.owiay i wpłat na organizację imprez kultuńlnych'

Pianowae przychody finmsowe na 2008rok wynoszą 234.000'002ł''
,zostały zrealizowane w kwo.ie |21'2|1',7 |zł t;' 54,]6% w stosunku do
Przychodów planowanych 

' 
koszty zrealizowmo w wysokości l24'805,7]zł'1j.

53,33 % w stosunku do plmowanych.

Na wykonanie przychodów Domu Kultury złoźyF], się wpłyu], w niŹĆj
wymienionych kwotach-/tabelaNr l/

Pń;owane tozchody roku 2008 wynoszą 23 4.000,oozł' i ftealizowane z-osta]y
w wysokości l24'805'71 , co śanowi 53'33% kosfów planowanych'
Na działa]ność Domu Kuhury składają się koszly wynagrodzeń oru
obo'viązkowych świadczeń na rzecz p.acowników /Śkładki na ubezpieczenia
Śpołeczne 

' 
Fundusz Pracy , odpisy na Zakładowy Fundusu Świadczeń

socjalnych,/ 
' 

wyna8rodfenia d]a a!rudnionych na podstawic u]nów cywilno'

Równocześnie lonoszone są koszty z ązanc z prowadzoną duiała|ńością Ij.
organizowaniĆ impref kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacja.
loni€szcań i ntządzei op|aty za ene.gię elektryczną fakup ślodków

Tabela Nrl

dzień30'06'2008r.
vo

1. 203.000,00 n7.000,00 57,64

2. PozostaIe pŹrchody 31.000,00 to.2tt,7l 32,94
1.000,00 4.4f0.00 40,t 3

. koŹystmie z intemelu 
'

5 000,00 1.027.90 60,56

15.000,00
2714,42

t8,20

l l , l9

oqó|em: 234.000J00 \27.2t1,71 54'3ó



czystości ' 
nateriałów Papierniczych , maleliałów do bieżących napraw i

remontóq wykonanie insralacji alarnowej.

szczeEółosT podział poszczegó1nych kosŹów prezentu]e pollfJze zestawienja:

Tab € la Nrf

Lp.

30.06.2008.,
1. wytaqrodzenia osobołe 116.000,00 67.726,80 58,19

- w tym sta]e miesięcf1e 104.000,00 55.947,80 53.79
t2.000,00 | 779,40 98,15

2. Sklad|i na ubezpieczenie 21.000,00 l0.395'1ó 49,50

Slttdki na Fundusz 2.90000 LS85,8r 54,68

łvnaerodz€ń osobotYch

17,000,00 9.900,00 58,23

-  naukr qrv na pieninip 4.000,00 2.500,00 ó2.50
2.500.00 r.500,00 ó0'00

- muka grY n. ńta% 3.500,00 2.400,00 68,57
7.000,00 3.500,00 50,00

5. 3.?00,00 2.800,00 75,67

6. Różne opłał i składki 400,00 363,40 90,85
' reńbdacja a ub€zpiecz@ie 400,00 ]63.40 65,85

7. fn.rgia 15.400,00 8,903,45 57,81
5.000,00 51.93

400,00 l0ó 72 2ó68
r0000,00 62.00

E. Uslusi t9.400,00 10,547,73 54,]ó
. nieczystości sule i Dlynne 2 000,00 27
us]uAi lelekofo unik!Ćyine 4 000,00 49.8ó

I Oo0,oo
48.80

' oDlala liĆenĆvjna zAiKs I 500,00 869 00 57.91
| 000.00 114,92
r.900.00 850,00



utŹrnani€ s1rony inlfu etowej
piżewozy grupy t*halńej)

5.500,00 90,41

sf]olenia DrtoMikÓw t00.00 100,00 f0.00
500,00 105,16 6r,41

9. Materi'ly i wyDosaż€nie 11.500,00 10.726,82 79,45
5.000.00 80.94
t.000.00 881.80 88,t8

papiemicfe 
' 
łóety. nat.rialy

do dekoleii' filńy do ap@rq

2.500,00 f 106.29 84,25

napnw, larynia jednorewe
t000,00 I689,11 '13.78

10. Uniwersytet TEeciego 3,000.00 ó||p9 20,36

_t_1.Inprezy Kulturalne

Matki, konlusy viedzy/

19.700,00 7.73OAZ 39,24

oeólem: 234.000,00 t]l.290'óE 56,10

Na ]0'06.2008 roku zobowiązania wynikające z biezącej działalności Dońu
Kultury wynoszą 6.967'20zł' svJ^dają się na nie bi€fąc€' kó&oteminowe
zobowiązjnia z t$ufu dostaw i usfu8 w luach prowadzonćj działalności tj',a
wodę i nieczystości p}ynne-88,55zł'abonamen! za utźymaDie systemu.
74'42zł'n arqknły spozywcze' pł},iy' p1łki454'23zł. dzieżawę zbiomika
|22,00zI 

'g;az 
do og|z'wńia budynku'6'200'00zl'ors2 wpła1a Klukowskj Jac€k.

z8zł'
stan środków finansowych na rachuŃu biezącym Domu Kx]iury w Kałuszynie
na 30 czerwca 2008 vyosi 4.1l9'04zł' ' a na rachunku zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych. 2'034'20zł.

Ęczna wańość majątku Domu Kultury wynosi 749.353 ,38zł z czego.
' środki Lvałe brutto '6'7|.09|,s,1z|'
. iozostałe środki trwałe w uż)vaniu ' 69.8]4'80zł
- waltości niematerialne iprawne . 8,447,o|zł'

'(fil?;


