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Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu
jest placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organ prowadzący: Gmina Miasta Radom

Młodzieżowy Dom Kultury utrzymywany jest ze środków organu prowadzącego placówkę -
Gminy Miasta Radomia, który określa także zasady gospodarowania środkami
finansowymi.
Majątek Młodzieżowego Domu Kultury jest własnością miasta Radomia.

Pliki do pobrania
Aktywa i pasywa pdf, 238.82 KB, 30.06.2020

Amortyzacja (umorzenie) pdf, 463.55 KB, 30.06.2020

Bilans
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2019
pdf, 604.69 KB, 30.06.2020

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe
pdf, 326.67 KB, 30.06.2020

Majątek trwały - wartość brutto pdf, 487.19 KB, 30.06.2020

Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwględnieniem
należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
pdf, 276.07 KB, 30.06.2020

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości
odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania
odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości
pdf, 287.56 KB, 30.06.2020

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych
aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości
odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
pdf, 397 KB, 30.06.2020

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie pdf, 248.57 KB, 30.06.2020

Papiery wartościowe
Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe
pdf, 275.1 KB, 30.06.2020
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https://www.bip.radom.pl/download/69/86018/2020Amortyzacjaumorzenie.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86018/2020Amortyzacjaumorzenie.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86019/2020Bilans.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86020/2020Kosztwytworzeniasrodkowtrwalychwbudowie.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86021/2020Majatektrwaly-wartosbrutto.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86021/2020Majatektrwaly-wartosbrutto.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86022/2020Odpisyaktualizujacewartosnaleznosci.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86023/2020Odpisyaktualizujacewartoszapasow.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86024/2020Odpisy.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86025/2020Otrzymanegwarancjeiporeczenia.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86025/2020Otrzymanegwarancjeiporeczenia.pdf
https://www.bip.radom.pl/download/69/86026/2020Papierywartosciowe.pdf


Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019
pdf, 505.88 KB, 30.06.2020

Rezerwy
Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku
obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania
pdf, 230.32 KB, 30.06.2020

Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów
pdf, 279.22 KB, 30.06.2020

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników aktywów, a zobowiązaniami zapłaty za nie
pdf, 274.8 KB, 30.06.2020

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i
innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
pdf, 367.15 KB, 30.06.2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019
pdf, 398.79 KB, 30.06.2020

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do
3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat
pdf, 268.67 KB, 30.06.2020

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do
3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat
pdf, 291.67 KB, 30.06.2020

Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
pdf, 294.41 KB, 30.06.2020
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