
aAPZ.$DZEN|E NR 0050,. .2015
BURMISTRZA MIASTA KOSCIEMYNA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok2014 Muzeum Ziemi Ko6cierskiej
im. dra Jerzego Knyby w Ko6cierzynie.

Na podstawie: art, 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity - Dz, U,

22013r" poz, 594 zp62n, zm,), art, 53 ust, 1 i4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r, o rachunkowo$ci
( tekst jednolity 22013r. - Dz. U, poz, 330 zp62n, zm.).

zarzEdzam co n astq puje :

$ 1, Zatwierdza sig bilans sporzEdzony na dzieri 31,12,2014r, zamykajqcy siq
po stronie aktywow i pasywow sumq
oraz rachunek zyskow i strat wykazujqcy straty bilansowe w kwocie
zgodnie zzalqcznikiem nr '1,

$2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

3,183,674,89 zl
- 164,900,41 zl
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Wprowadzenie do sprawo zdania finansowego

Nazwa i siedziba:
Muzeum Ziemi KoScierskiej w KoScierzynie im. dra Jerzego Knyby,
Rynek 9, 83-400 KoScierzyna
NrP 5911636159
Regon 220380883

Po dstawowy przedmtot dzialalno fici:
Gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostgpnianie d6br kultury, wiedzy,
techniki i sztuki; prowadzenie badah naukowych, dzialalnoSci wydawniczej i
oSwiatowej w zakresie ustalonym statutem.

Organ prowadz1cy rej estr j ednostki:
Burmistrz Miasta KoScierzyna, rejestr instytucji kultury P.KW312007

Czas trwania dzialalnoSci i edno stki :

Nieoznaczony

Okres obj gty sprawozdaniem finansowym:
0L01.2014 -31.12.2014

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych Nqcznych, gdy2 w sktad jednostki nie
wchodz4 wewngtrzne jednostki organizacyjne sporzqdzaj1ce samodzielnie
sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zaloheniu kontynuowania
dzialalnoSci w dajqcej sig przewidziel przyszlofici. Nie istniej4 okolicznoSci
wskazuj 4c e na zagr o Zeni e kontynuowani a dzialalno 5 ci przez j e dno stk g.

W okresie objgtym sprawozdaniem nie nast4pilo polqczeniejednostek"
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BILANS

instytucji kultury

sporzqdzony
na 31 .12.20',14

GMINA MIEJI]KA KOSCIERZYNA
83400 KOSCTERZYNA

3-GO MAJA 9

AKryWA Stan na dzieh
31.12.2013

Stan na dzieri
31.'12.20'14

PASYWA Stan na dzieri
31.12.2A13

Stan na dzief
3',1.12.20',14

A. Aktywa trwale 2 863 952,64 2 997 971.34 A. Fundusz 721 47'1"68 614 941.27

l. Warto6ci niematerialne i

prawne 0,00 00(

L Funduszjednostki

1 018 123,s9 779 841 .68

ll. Rzeczowe aktywa trwale 2 863 952,64 2 957 971.34 ll. Wynik finan. Nefto -296 651'9'l
1. Srodki truvale 1 216 351,78 2997 971.34 1 1'Zysk netto (+)

1 1 Grunty 0,00 0,0c 1.2, Strata netto (- -296 651 ,91 -164 900,41

1 2 Budynki, lokale i obiekty
in2ynierii lqdowej i wodnej 15 980,40 1 689 234,45

lll. Nadwy2ka Srodk6w
obrotowych (-) 0,00 0,00

1 .3. U rzqdzenia tech n iczne
Taszyny 3 750,0( 3 150,00

lV. Odpisy z wyniku
finansowego (-) 00( 0,00

1 4. Srodki transoortu

0,0c 44 173,26

V. Fundusz mienia
zlikw.jed. 00c 0,00

1.5 Inne Srodki trwale 1 196 621 ,3[ 1 261 413,63 Vl. Inne 0,0c 000

2. Inwestycje rozpoczete
(Srodki trwale w budowie) 1 647 600.8€

B. Fundusze celowe

0,0c 0,00
3. Srodki przekaz.na
poczet inwestycji 0,00 0,00

1"1

0,0c 00(
ll. Nale2no6ci
ilugoterminowe 0,00 0,00

12
0,0c

V. Dlugoterminowe
rktywa finansowe 0,00 0,00

;. ZobowiEzania
lluqoterminowe 0,00 0,0c

1.1. Akcje iudzialy

0,00 0,00

D. Zobowiqzania
kr6tkoterminowe i

fundusze specialne 19 652.79 89 827"28
1 2 Papiery warto6ciowe
dlugoterminowe 0,00 000

L ZobowiEzania
kr6tkoterminowe 19 252.71 89 406.67

1 3. Inne dlugoterminowe
aktywa finansowe 0,00 0,00

1 1. Zobowiqzania z tytulu
dostaw i usluq 2 852,71 79 862,83

V. Warto5d mienia
zlikwidowanych jednostek 000 0,00

1 2 Zobowiqzania wobec
bud2et6w 2,00

B. Aktywa obrotowe

212 524,11 185 703,55
1.3. Zobowiqzania z tytulu
ubezpieczei spolecznych 0,00 0,00

l. Zapasy
51 232,28 87 037.60

1.4 Zobowiqzanie z tytulu
wynagrodzeri 0,00 16,54

1 .1 Materialy 0,00 0,00 1.5.lnne zobowi4zania 000 0,00
1 2. P6lprodukty i produkty
w toku

0,00 0,0c

1.6. Sumy obce
(depozytowe, zab. Wyk.
umow) 16 400,00 I 525,30

'1 .3. Produkty gotowe -:
0,00 0,0c

1.7. Rozliczenia z tytulu
Srodk6w na wydatki bud.i
doch.bud. 0,00 0,00

1.4. Towary
51 232,28 87 037 6C

1.8. Rezerwy na
zobowiqzania 0,00 0,00

ll. Nale2nosci
kr6tkoterminowe 91 685.08 85 343.89

ll. Fundusze specjalne
400.r08 420,61

'1 .1. Nale2noSci z tytu.lu
dostaw i uslug 8 021 ,4a 7 385,90

1 1 Zakladowy Fundusz
Swiadczeri Socjalnych 400,08 420,61

1,2,Nale2no6ci od bud2et6w 77 389,4t 76 806,29 1.2. Inne fundusze 0lc 0,00
1.3 Nale2noSci z tytulu
ubezpieczen
spolecznych 1 006,84 1 151 ,70

E. Rozliczenia
nigdzyokresowe

2 335 352.2t 2 478 906,34

.l
z<--

I
IA
!.\ \

i
t



1.4. Pozostale nale2noSci 5 267,31

l. Rozliczenia migdzyok.
Przych. 2 330 836,43 2 473 981 ,94

1.5 Rozliczenia z tytulu
Srodk6w na wydatki bud2. i z
tytulu doch. bud2. 0,00 0,00

ll. Inne rozliczenia
miqdzyokresowe

4 515.85 4 924,40
lll. Srodki pienig2ne 69 606,75 13 230,87 F. Inne pasvwa 0,0c 0,00
r. I JrooKt ptentgzne w
(aste 3 182,60
1.2. Srodki pienig2ne na
rachunkach bankowych 66 424,15 12 293,21

1.3. Inne Srodki pienie2ne 000 00c
lV, Kr6tkoterminowe
papiery warto6ciowe 0,00 00(
V. Rozliczenia
miqdzyokresowe 0,00 91,1

C. Inne aktywa 0,00 0,0c

Suma aktyw6w 3 076 476.75 3 183 674.8! Suma pasyw6w 3 075 476,75 3 183 674.89

16.03.2015



Nazwa przedsigbiorstw a

Muzeum Ziemi KoScierskiej im. dra Jezego Knyby

Rynek 9

83-400 Ko6ciezyna

Rachunek zysk6w i strat
01.01.2014 - 31.12.201 4
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ui. R.ynek g
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ZA

Miejscowosc KoScierzYna

sporz4dzil: lzoldaWYsiecka

Grow

Izol

Drukowane programem Przeds
http://w\|\r ips-inJor con pl/

EI nawcza

TreSd Sumv a okres
p o D rzedni b ieLqcy (sprawozdawczy)

A. Przychody netto ze sprzedaZy izr6wnane z nimi, w tym: 937 998,61 904 841,05
- od jednostek powiqzanych

I. Przychody netto ze sprzeda|y produktow 928 169,59 881 459.37
rr Zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - wartodi dodatnia, zmniejszenie - warto$6 ulemna
lIL Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzeda2y towar6w i material6w I829,02 23 381,68
B. I(oszty dzialalnoSci operacyjnej 1 249 271,34 1 193 719,75

L Amortyzacja ZJ OVJ,OO 159 856,41
IL ZlLycie material6w i energii 132 748,40 1 15 966,88
III. Uslugi obce 515 141,70 355 376,69
IV. Podatki i oplaty, w tym: 13 961,00 1 1 9't5,99

podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 436 346,77 415 547,84
Yl. Ubezpieczenia spoleczne i inne dwiadczenia '108 653,23 103 841,49
VII Pozostale koszty rodzajowe I 297,09 6 665,87
VIII Warto66 sprzedanych towar6w i material6w I229,47 24 548,58

C, Zysk (strata) ze sprzedaiy (A-B) -311 272,73 -288 878,70
D. Pozostale przychody operacyjne 21 903,30 129 903,68

L Zysk ze zbycia niefinansowych aktvwow trwalvch
II. Dotacje

lll. Inne przychody operacyjne 21 903,30 129 903,68
E. Pozostale koszty operacvjne 3 952,55 5 624,01

I Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II. Aktualizacja wartoSci aktyw6w niefinansowych

III. Inne koszty operacyine 3 952,55 5 624,01
F. Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C+D-E) -293 321.98 -164 599,03
G. Przychody finansowe 1954,57 0,00

I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:
- dla jednostek powi4zanych

IL Odsetki, w tym: 1 954,57
- od jednostek powi4zanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktual izacja wartodci inwestycji

Inne

II. Kosztv finansowe 5 284,50 301,38
I. Odsetki, w tym: 5 280,96 301,38
- od jednostek powi4zanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

IlL Aktualizacja wartoSci inwestycji

IV. Inne 3,54
I. Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczei (F + G - H) -296 651,91 -164 900,41
J. Wynik zdarzefi nadzwyczajnych (J.I- J.II) 0,00 0,00

I Zyskinadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+ J) -296 651,91 -164 900,41
L. Podatek dochodowv

M. Pozostale obowi4zkowe zm nieiszenia zysku (zwigkszenia stratv)
N, Zysk (strata) netto (K - L - M) -296 651 91 164 900,41

, onta 16-03-2015 Z atw ier d.zil: Krzyszlof Ja2dzr:wski



7 . Stosowane zasady (polityka) rachunkowoSci :

Stosowane przez jednostkg zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w wynikaj4 z ustawy it dnia29 wrzelnia
1994 r. o rachunkowoSci, tj. Dz.U.22002 r. Nr 76, poz. 694 zpoLn. zm.

1. Obowiqzujqce zasady wyceny aktywow i pasywow
Aktywa i pasywa jednostki wycenia sig wedlug zasad okreslonych w ustawie o rachunkowoSci oraz w
przepisach szczeg6lnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wedlug niZej
przedstawionych zasad.

Przy wycenie maj4tku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje sig zasady
wyceny ustalone w ustawie o rachunkowo5ci dla jednostek kontynuuj4cych dzialalno56, chyba ze
przepisy dotycz1ce likwidacji s4 odmienne.

WartoSci niematerialne i prawne nabyte z wlasnych Srodk6w wprowadza sig do ewidencji w cenie
nabycia, za| otrzymane nieodplatnie na podstawie decyzji wlaSciwego organu w warto6cji okreSlonej w
tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w warto5ci rynkowej na dz,ien nab.ycia. WartoSd

rynkowa okreSlana jest na podstawie przecigtnych cen stosowanych w obrocie rzec:zami tego samego
rodzaju i gatunku, zuwzglgdnieniem ich stanu i stopnia ztirycia.

WartoSci niematerialne i prawne o wartoSci pocz4tkowej v,ryhszej od warto6ci ustalonej vu przepisach o
podatku dochodowym od os6b prawnych podlegaj q umarzaniu na podstawie aktualnego planu
amortyzacji wedlug stawek amortyzacyjnych ustalonych przez :

1. dyrektora muzeum z uwzglgdnieniem zasad okreSlonych w ustawie o podatku
dochodowym od os6b prawnych,

Umorzenie ujmowane jest na koncie 073,,Umorzenie warto6ci niematerialnych i prawnych".

Warto6ci niematerialne i prawne zakupione ze Srodk6w na wydatki bieil4ce oraz stanowi4ce pierwsze
wyposazenie nowych obiekt6w o warto5ci poczqtkowej nihszej od wymienionej w ustawie o podatku
dochodowym dla os6b prawnych:

2. traktuje sig jako pozostale wartoSci niematerialne i prawne, kt6re umarzane s4 w 100% w
miesi4cu przyjgcia do u4rwania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 073 ,,Umorzenie
wartoSci niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 400 ,,Koszf5z wedtug
rodzaj6w"

1. ujmuje sig tylko w pozaksiggowej ewidencji ilo5ciowej, spisuj4c w koszty pod dat4 zakupu.

Ewidencja szczeg6lowa dla objgtych ewidencj4 ksiggow4 wartoSci niemateriahrych i prawnych
powinna umoZliwi6 ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczeg6lnych podstawowyclL i oddzielnie
dla pozostalych wartoSci niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwale obejmuj4 :

- Srodki trwale

- pozostale Srodki trwale

- inwestycje (Srodki trwale w budowie)

- dziela sztuki i eksponaty muzealne

Srodki trwale obejmuj4 w szczeg6lno5ci:

- budynki,

- budowle,
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- maszyny i utz4dzenia,

- Srodki transportu i inne rzeczy,

- ulepszenia w obcych Srodkach trwalych,

Do Srodk6w trwalych jednostki zalicza sig takze obce Srodki trwale znajduj4ce sig w jej uzytkowaniu
na podstawie art.3 ust. 4 ustawy o rachunkowo5ci, jeSli wystgpuje ona jako ,,korzystaj4c.y"

Srodki trwale w dniu przyjgciado uzytkowania wycenia sig:

- w przypadku zakupu - wedlug ceny nabycia,

- w przypadku wytworzenia we wlasnym zakresie - wedlug kosztu w;dworzenia, za{ w
przypadku trudnoSci z ustaleniem kosztu wytworzenia - wedlug wyceny dokonanej przez
rzeczoznawcQ.

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wedlug posiadanych dokument6w z
uwzglgdnieniem zuirycia, aprzry ich braku wedlug waftoSci godziwej,

- w przypadku spadku lub darowizny - wedlug wartoSci godziwej z dnia otrz.ymania lub w
niZszej wartoSci okreSlonej w umowie o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania w spos6b nieodplatny od Skarbu Paristwa lub jednosrtki samorz4du
terytorialnego - w wysokoSci okreSlonej w decyzj i o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania Srodka na skutek wymiany Srodka niesprawnego - w wysoko5ci
wynikaj4cej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczeg6lnych nowego 6rodka,

- w przypadku otrzymania przez zakJad budZetowy powstaly ze zlikwidowanego
przedsigbiorstwa (maj4cego osobowoS6 prawn4) - w tnv. szyku rozwatfim, tj. w wysoko$ci
wartoSci pocz4tkowej brutto i dotychczasowego umorzenia zpoprzedniego miejsca.

Na dzief bilansowy Srodki trwale (z wyj4tkiem grunt6w, kt6rych sig nie umarza) wycenia siE w
warto6ci netto, tj. z awzglgdnieniem odpis6w umorzeniowych ustalonych na dzieri bilansowy.

Srodki trwale ewidencjonuje sig w podziale na:

- podstawowe Srodki trwale na koncie 011,,Srodki trwale amortyzowane stoprliowo",

Podstawowe Srodki trwale finansuje sig ze Srodk6w na inwestycje. IJmarzane s4 (z wyj4tkiem
grunt6w) stopniowo na podstawie aktualnego planu amofizacji wedlug stawek am<>fizacyjnych
ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych.

Odpis6w umorzeniowych dokonuje sig pocz4wszy od miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu przyjgcia
Srodka trwalego do u4rwania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie Srodk6w trwalych naliczane stopniowo wedlug
stawek amofizacji" . Amortyzacja obci4hakonto 401 ,,Amofizacja" na koniec roku.

W jednostce przyjgto metodg liniow4 dla wszystkich 6rodk6w trwalych.

Dla Zadnych Srodk6w trwalych nie dokonuje sig odpis6w zlltulutrwalej utraty warto5ci.

Aktualizacji wartoSci pocz4tkowej i dolychczasowego umorzenia 6rodk6w trwalych dokonuje sig
wyl4cznie na podstawie odrgbnych przepis6w, a wyniki takiej aktualizacji odnosi siq na fundusz
jednostki w zakresie aktyw6w trwalych.

Pozostale Srodki trwale to Srodki trwale wymienione w $ 5 ust. 3 ,,rozporz4dzenia", kt6re finansuje
sig ze Srodk6w na bie24ce wydatki (z wyj4tkiem pierwszego wyposazenia nowego obiektu, kt6re tak
jak ten obiekt finansowane s4 ze Srodk6w na inwesfcje) - obejmuj4 :

- dziela sztuki i eksponaty muzealne,

- odzie2 i umundurowanie,

- Srodki trwale o warto6ci pocz4tkowej nie przekraczaj4cej wielkoSci ustalonej w przepisach o



podatku dochodowym od os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amoftyzacyjne s4 uznawane za
koszt uzyskaniaprzychodu w 100% ich warto6ci w momencie oddania do uzywania.

Pozostale Srodki trwale :

- ujmuje sig w ewidencji iloSciowo-wartoSciowej na koncie 013 ,,Srodki trwale amortyzowane
jednorazowo" i umarza sig je w 100% w miesi4cu przyjgcia do u4,rarania, a Lrmorzenie to
ujmowane jest na koncie 072 ,,Umorzenie jednorazowe Srodk6w trwalych " w korespondencji z
kontem 400 ,,Koszty wedlug rodzaj6w". Srodki trwale o niskiej warto5ci na podstawie decyzji
dyrektora muzeum ujmuje sig tylko w pozaksiggowej ewidencji iloSciowej, spisuj4c w koszty
pod dat4 zakupu (warto6c do 200 zt).

Inwestycje (Srodki trwale w budowie) to koszty poniesione w okresie brLrdowy, montazu,
przystosowania, ulepszenia i nabycia podsitawowych Srodk6w trwalych oraz koszty nabycia
pozostalych Srodk6w trwalych stanowi4cych pierwsze wyposaZenie nowych obiekt6vr zliczone do
dnia bilansowego lub do dnia zakohczenia inwestycji, w tym r6wnie2:

- nie podlegaj4cy odliczeniu podatek o,d towar6w i uslug oraz podatek akcyz,owy,

- koszt obslugi zobowi1zah zaciqgniEtych w celu ich sfinansowania i znvi1zane z nimi r6hnice
kursowe, pomniejszony o przychody zt<>go tJrtulu,

- oplaty notarialne, s4dowe itp.,

- odszkodowania dla os6b firycznych i prawnych wynikle do zakohczenia budowy.

Do koszt6w wytworzenia podstawowych Srodk6w trwalych nie zalicza sig koszt6w og6lnego zarz1dl
oraz koszt6w poniesionych przed udzielenien zam6wiefi rwiqzanych z realizowan4 inwestycj4, tj.
koszt6w przetarg6w; ogloszeri i innych.

Do koszt6w inwestycji zalicza sig w szczeg6lno6ci nastgpuj4ce koszty:

- dokumentacji projektowej

- nabycia grunt6w i innych skladnik6vz maj4tku, zwi1zanych z budow4

- badah geodezyjnych i innych dolycztpcych okre5lenia wla6ciwo6ci geologicznyoh terenu

- przygotowania terenu pod budowg, p,omniejszone o uzyski ze sprzeduiry zlikwidowanych na
nim obiekt6w

- oplat ztyt:ulrl u{rtkowania grunt6w i teren6w w okresie budowy

- zalohenia strefochronnych i zieleni

- nadzoru autorskiego i inwestorskiego

- lubezpieczeri maj4tkowych obiekt6w.w trakcie budowy

- sprz4tania obiekt6w poprzedzaj4cego oddanie do u4rtkowania

- inne koszly bezpoSrednio z.vvi4zane zbudowE,

Ewidencja dziel sztuki i eksponat6w muzealnych prowadzona jest wedlug -zttsad okre6lonych
rozporz4dzeniem Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie
zasad ewidencji material6w bibliotecznych (Dz.U. Nr 93, poz.1077 zpoLn. zm.)"

Zakupione zbiory wyceniane s4 w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia sig wedlug
wartoSci szacunkowej ustalonej komisyjnie t za.,.rxrierdzonej przez dyrektora muzeum. Rozchody
wycenia sig w warto6ci ewidencyjnej.

Nale2no5ci dlugoterminowe to naleznoSci, kt6rych termin splaty przypada w okresie dhtaszym niL
rok od dnia bilansowego. Wyceniane s4 w kwocie wymagaj4cej zaplaty, a wigc \4cznie z naleanymi
odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizuj4ce ich warto6 c (zasada ostno2no6ci) zgodnie



z art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowo6ci.

Odsetki od nale2noSci ujmuje sig w momenci<> zaplaty lub w wysoko5ci odsetek naleznych na koniec
kwartalu.

Je2eli splata nale2no6ci ma nast4pii ratami, tct raly platne w roku obrotowym nastgpuj4cym po dniu
bilansowym orazraty zalegle wykazuje sig we, wla5ciwej pozycji B.II aktlrv6w, za| resztg nale2noSci

- platn4 w okresie powyzej roku - w poz. A.III bilansu jednostki budzetowej.

Zapasy obejmuj4 materiaty i towary

Materialy i towary wycenia sig w cenach ewidencyjnych r6wnych cenom nabycia lub zakupu, jeSli
koszty zakupu nie stanowi4 istotnej wartoSci. W muzeum wycenia sig je:

- w cenach nabycia (zakupu) nie obejrnuje podlegaj4cemu odliczeniu podatku V'AT. Muzeum
prowadzi ewidencjg obrotu materialowego. Zakupione towary przekazywane s4 bezpoSrednio
do magazynu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest warto66 nie zuirytych
towar6w w cenie zakupu, kt6r4 ujmuje sig na koncie 310 ,,Towary w magazynie,,.

Od skladnik6w zaliczanych do zapas6w nie dokonuje sig odpis6w zlTtulutrwalej utraty -wafto6ci.

Nale2no5ci kr6tkoterminowe to nale2no6ci o terminie splaty kr6tszym od jednego roku od dnia
bilansowego. Wyceniane s4 w wartoSci nominalnej l4cznie z podatkiem VAT, a na dzieirbilansowy w
wysoko6ci wymaganej zaplaly, czyli l1cznie z wymagalnymi odsetkami z zacltowaniem zasady
ostroznej wyceny, tj. w wysoko5ci netto, czyli po pomniejszeniu o warto56 ewentualnych odpis6w
aktualizuj4cych dotycz4cych naleZno6ci w4tpli.wych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowoSci).

Odsetki od naleZnoSci ujmuje sig w momencie ich zaplaty lub w wysoko6ci odsertek naleZnych na
koniec kwartalu.

Umarzanie nalezno6ci dokonuje sig zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 16

stycznia 2001 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkladanianaraty
splat nale2no6ci pienigZnych, do kt6rych nie r;tosuje sig przepis6w ustawy - Ordynacja podatkowa,
DzU. Nr 6, poz. 54 zp62n. zm.

Jeieli splata naleZno5ci ma nast4pi ratami, to raty platne w roku obrotowym nastgpuj4cym po dniu
bilansowym orazraty zalegle wykaztle sig we 'wlaSciwej pozycji B.II aktyw6w, zal resztg naleznoSci -
platn4w okresie powylej roku - w poz. A.III bilansu muzeum.

Srodki pienigine w kasie i na rachunkach banliowych wycenia sig wedlug wartoSci nominalnej.

Walutg obc4 na dzieri bilansowy wycenia sig rffsdlug kursu Sredniego danej waluty ustzLlonego przez
Prezesa NBP na ten dziei. W ci4gu roku operacj e sprzedaLry i kupna walut oraz operracje zaplaty
nale2noSci lub zobowi4zaiwycenia sig po kursie kupna lub sprzedu\ banku, zkt6rego uslug korzysta
jednostka, lub wedlug kursu waluty wynikaj4cego z obowi4zuj4cego jednostkg dokurnentu.

2. Ustalanie wyniku finansowego
Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem por6wnawczym raahunku zysk6w i
strat na koncie 860 ,, Wynik finansowy".

Ewidencja koszt6w dzialalno6ci podstawowej lrrowadzona jest w zespole 4 kont, tj. wedlug rodzajbw
koszt6w.

Wynik finansowy netto sklada sig z:

- wyniku ze sprzedairy,

- wyniku z pozostalej dzialalno5ci operacyj nej,

- wyniku z operacjifinansowych,

- wyniku z operacji nadzvtyczajnych.



Informacja dodatkowa

I ObjaSnienia do bilansu

WartoS6 akt1r,v6w trwalych zostaLawykazanaw bilansie w wartoSci netto (warto56
pocz4tkowa pomniej s zona o wartoS6 urnorzenia) i ksztaltowala sig nastgpuj 4co I

l.Zmian)' w stanie wartoSci niematerialn)'ch i prawn)'ch:

020 ,,WartoSci niematerialne i prawne"

021 ,,WartoSci niematerialne i prawne rewitalizacjt'
01.01.20t4 0,00
Zmiany (zakup) 8.567,00
31.r2.20t4 8.567.00

073 ,,Umorzenie wartoSci niematerialnych i prawnych"

0L0t.20t4
Zmiany (zakup)
31.12.2014

07,0r.2014
Zmiany
3t.12.2014

07.0L20t4
Zmiany
3t.12.2014

20.932,91
540,00

21.472,97

20.932,97
9.107,00

30.039,97

42.602,41
80.242,24

122.844,65

2.Zmiany w stanie Srodk6w trwalych:

011 ,,Srodki trwale rlmarzane stopniowc"
01.0t.2014 339.153,31
Zmiany (zakup) 76.224,99
Przeks. na0l2 -220.755,00
31.12.2014 194.623,30

0 I 2 - 1,, S ro dki trwale vmar zare stopnio wo r ewitalizacj t'
0t.0t.2014 0,00
Zmiarry(zakup) 1.978.348,81
31.12.2014 1.979.349,81

071 ,,Umorzenie stopniowe Srodk6w tnvalych"

'l

0 1 3,,Srodki trwale umatzanej ednorazowo"
0t.0r.2014 167.671,66
Zmiany (zakup) 3.765,35
31.12.20t4 I7L437,01



0 12 -2,, S ro dki trwal e umar zane j e dnor azo w o r ewitahzacj a"
01.0L2014 0,00
Zmiany 7L047,I7
3t.12.20t4 7r.047,r7

07 2,,U morzenie j edno r azow e Srodk6w trwalych"
01.0r.2014
Zmiany
31.t2.2014

0r,01.2014
Zmiany
3L12.2014

t67.671,66
74.812,52

242.484,r9

3.899,40
240,76

4.140,16

919.800,89
28.043,00

947.843,99

0 | 4,,Zbrory biblioteczne"
01.01.2014 3.899,40
Zmrany (zakup) 240,76
3t.12.2014 4.140,16

0 74,,Umor zenie zbior6w bibliote czny ch"
0L01.20t4
Zmiany
3Lt2.2014

076 ,,Dziela sztuki, eksponaty muzealrre"

Warto S i aktyw6w obrotowych zo stala wykazana w bilansie nastgpuj qc o :

- towary - publikacje wlasne w cenach druku z drukarm, pami4tki w cenach zakupu
- Srodki pieniE2ne w wartoSci nominalnej
- naleznoSci kr6tkoterminowe nie zostaty pomniejszone o odpisy aktualizuj4ce
- naleZnoSci od budzet6w stanowi nadlpNata podatku VAT (16"779,00 zl), padatek VAT
naliczony do rozliczenia w 2015r, (20,97 zl), nadplata podatku od nieruchornoSci (2I,00
zN) i nalezna dotacja z tyttilu rcwitalizacji MK od Urzgdu Marszalkowskiego w Gdarisku
(59.985,32 zN).

- naleznoSci z tytulu ubezpieczef spolecznych stanowi nadplata skladek ZtlS (1 .15I,70
zl).

Zobowr4zania kr6tkoterminowe zostaLy wykazane w kwotach wymagaj4cych zaplaty bez
odsetek za zwlokg.
Sumy obce stanowi4 9.525,30 zl z t74tila zabezpieczenia naleLytego wykonania um6w.

Rozliczenia miEdzyokresowe - rozhczenia migdzyokresowe przychod6w stanowi4
dotacje celowe na inwestycje (2.473.981,94 zN) oraz inne rozliczenia .vqvnikajqce z
zafakturowania w roku 2015 r. uslug dotyczqcych roku 2014 (4.924,40 zN).



II Obja5nienia do rachunku zysk6w i strat

Struktura rzeczowa przychod6w netto ize sprzedazy i zrqwnanych z nimi:

*dotacja brelqca za rck 2012 byLa prezentowana w rachunku wynik6w w pozycji D.II, czyli
,,Pozostale przychody operacyjne - dotlacje". Zgodnie :ze stanowiskiem Departamentu
RachunkowoSci Ministerstwa Finans6w w sprawie prezentacji dotacji p,rdmiolowych w
sprawozdaniu finansowym przez instytucje kultury du^tacje bezpoSrednio zwiqzane z
dzialalnoSci4 operacyjn4 jednostki, w tynn dotacje przeznaczone na finansowanie bieLqcej
dzialalnoici insty-tucji kultury (z wyj4tkiem dotacji przeznaczonych na nabycie i wytworzenie
Srodk6w trwalych, Srodk6w trwalych w br"rdowie oraz wartlsci niematerialnych i prawnych),
nale?y v,rykazywa6 w rachunku wynik6w w czgsci A.I, czyli ,,Przychody netto zr: sprzedu|y i
zr6wnane znrmr - Przychody netto ze sprzedazy produkt6w". W sprawozdartiuz:arok 2013 i
20 I 4 dotacj a biezEc a zo stala wykazana prawi dlowo w p o zyij i A. I.

III Informacje o przecigtnym zatrudnieniu w 2014 roku w przeliczeniu nar pelne
et^ty

Na dzieri 31.12.2014 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pelne,etaty wyno si 12,65.

IV Obj aSnienie niekt6rych szczeg6lny ch zdarzefir

1. Wyst4pily zmiany zasad (polityki) rachunkowosci, wtym metod wyceny oraz sposobu
sporzqdzania sprawozdania finansowego, maj4ce wplyw na sprawozdanie finansowe

rl
L-l

I

I
I

I

Lp
Wyszczegrf lnienie Sprzedail za

2012 r.
Sprzeda2 za2013 r. Sprzedai za2014 r,

1 Przychody z najmu i

pokrewne
57 .491,23 56.547,52 39.930,29

2. Przychody ze sprzeda?y
publikacii i pamiatek

r4.539t,38 9.829,02 23.3 81,69

3. Przychody ze sprzeda?y
bilet6w i uslug meryt.

120.167,09 LIL622,07 t33.529,09

4. Dotacie bie2ace* 704.400,t00* 7'50.000,00 708.000.00
Razem 896.591'.69 937.998.6t 904.841.0s

Lp. Wyszczeg6lnienie 0L01.20t2-
31.12.2012

01.01,2013-
3L12.20t3

01.0t.2014-
3L12.20t4

Stanowiska robotnicze 4,40 4,40 4,40

2. Pracownicv umvslowi 9.2s 9,25 8.25
a
J. Osoby przebywaj4ce na urlopach

b ezplatny ch i wychow aw czy ch
0,00 0,00 0,00

Razem 13.65 13,65 72,65



za rok 2014. Zmiany zostaly opisane w czgsci II niniejszej, informactji i dotycz4
sposobu prezentacji w rachunku wynik6w dotacji na dzialalnosc bie24c4.
Nie wyst4pily znaczqce zdaruenia po dniu bilansowym nie uwzglgdnione w bilansie i
rachunku zysk6w i strat.
W sprawozdaniu finansowym zarok 2014 wyst4pily znacz1ce,zdarzenia dotyczqcelat
ubieglych: skorygowano zapisy z; roku 20lI i 2012 uslug. opr&cowsrnia studium
wykonalnoSci i dokumentacj i proj ektowy ch or az nadzor6w iloly czEcy ch rewitalizacj i
Muzeum Kolejnictwa, kwoty te winny by6 zaksiggowane na koncie ,,Srodki trwale w
budowie".
Dane sprawozdania finansowego za rok z0r4 s4 poriSwnywalne z danymi
sprawozdania finansowego zarok poprzedzajqcy. ,i

Jednak nale?y podkresli6 wplyw prowadzonej rewitalizacji zabykowyoh obiekt6w
Muzeum Kolejnictwa La osi4gane przychody. W roku ,2013 nast4pil spadek
przychod6w ze sprzeda?y bilet6w w stosunku do lat poprzednich. Prowadzone prace
remontowe i konserwatorskie spowodowaly v'ryN4czenie :ze zwrcdz:ania czgsci
ekspozycji stalej w Muzeum Kolejnictwa, mialy tez istotny wplyw na jakoSi
zwredzanra calej plac6wki. Mozna te7 przypuszczal, ze: czgsc potencjalnych
zwredzaj1cych zrezygnowala w roku 2013 z odwiedzenia rn-uzeum, wiedz4c, Le w
roku 2014 bgdzie mohna zobaczyc muzeum zrewitalizowane,i wyposazone w nowe
elementy, m.in. makiety, kioski multimedialne itp. W roku 2014 zanotowano wzrost
wplyw6w ze sprzedaZy bilet6w oraz publikacji i pami4tek. Obnizeniu ulogla wartoS6
przychod6w z najmu w zwi4zku z zakonczeniem dzierhawienia czgsci ratrLsza, w
kt6rej obecnie znajduje sig Muzeum Akordeonu.
Kr6tkiego wyjaSnieniaryrnagate? zanotowanaprzezjednostke w roku 2014 strataw
wysokoSci 164.900,41 zl, Wynika to m.in. z rozliczania dotacji otrzymanej na
inwestycjg ,,Pomorskiej kolei skarbnica". Zgodnie z art. 4l ustawy o rachunkowoSci
dotacje inwestycyjne winne by6 ksiggowane na rozliczenia migdzyokresowe
przychod6w. Zaliczone do rozliczeri migdzyokresowych przychod6w kwoty bgd4
rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostaNymi przychodami operacyjnymi
r6wnolegle do dokonywanych odpis6w amortyzacyjnych hlb umorzeniowych od
Srodk6w trwalych sfinans owan y ch z ty ch 6ro dk6w.

KoScierzyn a, dnia I 6-03 -201 5 r.
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