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PLAN FINANSOWY
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
NA 2021 ROK

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

I.

Plan na 2021 r. (w zł i gr)

PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:

2 101 600,00

1.

1 750 000,00
a) dotacja podmiotowa
b) dotacja celowa
c) dotacja inwestycyjna

2.

1 750 000,00
0,00
0,00

Przychody własne, z tego:

351 600,00

a) sprzedaż usług statutowych

280 953,00

b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usł. telekom.)
c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)
d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)

II

KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:

1.

Wynagrodzenia ogółem, z tego:

1 420 853,00
1 372 853,00

b) wynagrodzenia bezosobowe

48 000,00

Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:

281 314,00

a) składki na ubezpieczenia społeczne

235 077,00

b) składki na Fundusz Pracy

28 566,00

c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe

3.

17 671,00

Inne świadczenia na rzecz pracowników

48 980,00

a) odpisy na ZFŚS

43 149,00

b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)

4.

Inne koszty, z tego:

19 115,00

b) materiały i energia, z tego:

148 285,00

- zużycie materiałów

48 987,00

- zużycie energii (elektryczna, cieplna, woda)

99 298,00

c) usługi obce razem, z tego:

121 901,00

- bieżące remonty i konserwacje

14 486,00

- kulturalne (w tym: obsługa imprez)

42 647,00

- pozostałe usługi obce

64 768,00

d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)

43 606,00

e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)

17 546,00

f ) koszty finansowe

0,00

g) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrągleń VAT)

0,00

III

INWESTYCJE, z tego:

1.

Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:

15 000,00
0,00

a) zakupy inwestycyjne

0,00

b) prace modernizacyjne

0,00

Inwestycje ze środków własnych, w tym:

15 000,00

a) zakupy inwestycyjne

15 000,00

b) roboty budowlane

3.

5 831,00

350 453,00

a) amortyzacja

2.

5 337,00

2 101 600,00

a) wynagrodzenia osobowe

2.

64 800,00
510,00

0,00

Zatrudnienie średnioroczne

27,50

Konin, dnia 14.01.2021 r.
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