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Wprowadzenie
do Sprawozdania Finansowego

Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury

za okres od OI.O1.2018 rok do 31.12.2018 rok

1.

Informacje ogólne
l

Samorządowa
ul. 3 Maja 8a.

Instytucja Kultury Muzeum Dulag 121 z siedzibą w Pruszkowie

2

Podstawowy przedmiot działalności Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag
121 to prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej.
kulturalno - oświatowej, naukowo -- badawczej i popularyzacyjnej w zakresie histori
Polski w XX wieku z odniesieniem do wydarzeń na terenie obecnego Powiatu
Pruszkowskiego,w szczególności związanych z losem mieszkańców Warszawy po
Powstaniu Warszawskim w powiązaniu z mieszkańcami Pruszkowa i jego okolic.

3

Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum Dulag 121 wpisana do Rejestru Instytucji
Kultury - Księga Rejestrowa Nr 1 - Starostwo Powiatu Pruszkowskiego,NIP 534 24
61 681 , Regon 14272091 .

4

Czas trwania Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121
Od 16.10.2010 rok - nie jest ograniczony.

5

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Rok obrotowy rozpoczynający się 01 .01.2018 rok a kończący 31.12.2018 roku

6

Przyjęty w Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121
i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

7

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
Sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121 nie jest sprawozdaniem łącznym

8

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności , które
wskazywałyby na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

9

Wskazanie czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:
Nie dotyczy

rok obrotowy

l

10 Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 nie

podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 50 ustawy o rachunkowości.

ll.

Omówienie przyjętych zasad( polityki) rachunkowości
1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości
w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
a)

składniki majątku o wartości powyżej 10.000 zł. kompletne i zdatne do użytku
zaliczane są do środków trwałych bądź wartości niematerialnychi prawnych i
wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do
użytku ustalany jest okres ekonomicznej

użyteczności dla każdego nabytego

składnika majątku -- okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się
metodą liniowy. Dokonywanieodpisów amortyzacyjnychrozpoczynasię począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytku.
b)

składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł

zalicza się

bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o
wartości od 1.000 zł. do 10.000 zł objęte są ewidencją księgową jako pozostałe
środki trwałe

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy:

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia a w przypadku
wytworzenia
według
kosztu
wytworzenia
z
uwzględnieniem
umorzeniowych a także odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

odpisów

b) zobowiązania i należności z tytułu dostaw i usług nie wymagalne według wartości
nominalnej, wymagalne w kwocie wymaganej zapłaty
c)

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych według wartości nominalnej ,

d)

kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej

:*'AB;€-~~
Dyrektor Muzeum Dulag 121

Jolanta Ratyńska - główny księgowy
imię, nazwisko i podpis osoby,którql
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
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ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres .01..0.1..201.8r..
.- 3.1..12..2(ł1
8.r.
jednostka obliczeniowa: Zł
Wiersz
1.

l.a.
1.
1.1

1.2

2.

czenie (z tytułu)

0

0

0
0
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BILANS

jednostki)

sporządzony na dzień

01.01.201 8 r.

31.12.2018 r
jednostka ob//czen/owa. PLN

AKTYWA
A
l

Aktvsva trwałe

21 141.62

Wartości niematerialne
0,00

i l)ralvne
Koszty zakończonychprac
rozwojowych

2

Wartość firmy
lane wartości niematerialne
0,00

l orawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i Prawne

a)

=

Rzeczowe aktywa trwałe

21 141.62

23 761,74

Srodki trwałe

21 141,62

23 761,74

21 141.62

23 761.74

grunty (w tym prawo

użytkowania wieczystego gmntu)

budynki,lokalei obiekty
inżynierii lądoweji wodnej
urządzenia technicznei maszyny
środki transportu
inne środki trwałe

2

Srodki trwałe w budowie

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Godin.pl

85 922,24

Ak(Viva obroton e

Zapas

o.oc

Materiały
3

Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe

4

Towary

5

Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek

l0 000,20

powiązanych
a)

10 434,63

z tytułu dostaw i usług, o

l0 000.20

okresie spłaty

0,00

10 000.20

-- do 12 miesięcy

powyżej12 miesięcy
b) Inne
Należności od pozostałych
2
jednostek
a)

z tytułu dostaw i usług, o

okresie sola

434,43

346.15

0,00

0,00

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
Muzeum Dulag 121 SamorządowaInstytucja Kultury
l Dodatkoweinformacje do bilansu wg stanu na dzień 31.12.2018r
1)

szczegółowyzakres zmian wartości gmp rodzalowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczema
wewnętrznego oraz stan koilcowy a dla m4ątku amortyzowanego -- podobne przedstawienie stanów i
tytułów dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Lp Nazwa
gmpy
rodzajowej
składnika
aktywów
według
układu
bilansie

Wartość Zwiększenia wartości
początko początkowej
wa
stan na
początek uali l y
l mies
roku
zach 1
1 zcze
obrotow a 1
1nia
ego

arTiaBUa'Ti=

W

2

Urządzenia
techniczne l
maszyny

3

ą l

5

C)gółem
zwiększ

eda
wartości
początko
we]

Zmniejszenia
wartości
początkowej
aktua l prz l przem
lizacj ych ieszcz

a

l ody l eda

Ogółem

Wartość

zmnleJS

początko
wa -- stan
na koniec
roku

zdnia
wartości
początk
owej

obrotowej
0

l a

7

8

9

12
0,00

36.241,95

36.241,95

2. l Pozostałe
środki trwałe
72.581,59

4.335,40

4.335,40

0,00

0,00

o,oo l 3.799,99

76.916,99

jednorazowo

3. l Inne
wartości

nieJnaterialn l 3.799.99
e l prawne

4. l WNiP
14 .104,71

jednorazowo

0,00

o,oo l 14.104.71

Umorzenie
początek

roku
obrotowego

ÓEiii;;i''t

Zwiększenia w ciągu roku ]

-- stan na

obrotowego

aktual

l Umorzenie l inne l

4

szenia

ia
l umorz
1umorzenia
l eda

izacjajzadanyrok 1

13

zwiększen

ZmmeU

Umorzenie
stan na
koniec roku
obrotowego

Wartość netto składników

majątkowych
Stan na

l

roku
obrotowego
5

6

7

8

Stan na

początek l koniecroku
obrotowego

10

12

12.480,21

2.620,12

2.620,12

15 .100,33

72.581,59

4.205,40

4.205,40

76.916,99

0,00

0,00

3.039,96

0,00

0,00

3.799,99

0,00

0,00

902,82

902,82

0,00

0,00

14.104,71

.Z!:ZgŁ3:J8J#,62

14.104,71

2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie dotyczy

3) wartość niezamortyzowanych

lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
użyĄvanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu:

Na podstawieumowy użyczenia Nr rą 98/B/2011 zawarte) dnia 07 ]narca2011 roku ( aneksz dnia 03
listopada 201 1 roku ) Starostwo Powiatu Pruszkowskiego użycza na czas nieokreślony Samorządowej
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4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytulu
uzyskaniaprawawłasnościbudynków

ibudowli

'

'

'

Nie dotyczy

5) dane o strukturze własności kapitalu podstawowego oraz liczbie i

subskrybowanychakcji, w tym uprzywilejowanych:
Nie dotyczy

wartości nominalnej

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
(.funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale
( funduszu ) wlasnym:
Nie dotyczy
7) propozycje co do podzialu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Zysk w kwocie 48. 155,66 zł. proponowana do przeniesienia na fundusze własne

8) dane o stanie rezerw według celu ich uhvorzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
Nie dotyczy

2

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności,ze }vskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:
Nie dotyczy
lO)podzial zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym
bilansowego,przewody'tvanymumową okresie spłaty:
Nie dotyczy

od dnia

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nic dotyczy

12)wykaz grup zobowiązańzabezpieczonychna majątku jednostki( ze wskazaniemjego
rodzaju):

Nie dotyczy

13)zobowiązaniawarunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,
także wekslowe:
Nie dotyczy
ll.

Objaśnienia do rachunku zysków i strat:
1) strukturę rzeczową( rodzaje działalności) i terytorialną ( kraj, eksport) przychodów netto ze
sprzedażyproduktów, towarów i materiałów:
1. Dotacja podmiotowa
635.403,21 zł.
2. Odsetki bankowe
1.600,69 zł.
3. Wpływy z biletów wstępu
4. Wpływy z lekcji muzealnych

5. Prowizje od sprzedaży książek
6. Wpływy z organizacji uroczystości historycznych
7. Wplywy od sponsorów
8. Nagroda
9. Dofinansowanie z PUP do zatrudnienia osoby bezrobotnej
10. Pozostałe

Razem

6.938,00 zł.
3.650,00 zl.
4.911,96 zł.
19.300,00 zł.
10.000,00 zł.
12.000,00 zł.
28.319,81 zł.

2.789,12zł
724.912,79
zł

2) wysokośći wyjaśnienieprzyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwale
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych nie wystąpiły

3) wysokośćodpisów aktualizujących wartość zapasów:
Nie wystąpiły
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
Nie dotyczy
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku Hlnansowego ( zysku, straty ) brutto:
Całość przychodów będących w dyspozycji instytucji przeznaczona zostaje na działalność statutową podatek dochodowy nie występuje.

6) w przypadku jednostek które sporządzają rachunek zysku i strat w wariancie kalkulacy.jnym,
dane o kosztach wytworzenia produktów na wlasne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
Nie dotyczy

7) koszt }vytworzenia środków trwałych w budowie, środkólv trwałych na }vłasne potrzeby
3

Nie dotyczy
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rol( nakłady na nieHinansoweaktywa
trwale; odrębnie należywykazaćponiesione i planowanenakłady na ochronę środowiska:
W roku obrotowym nie zostały poniesione nakłady na niefinansoweaktywa trwałe oraz ich poniesienie
nie jest planowane na następny rok

9) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie dotyczy

11a Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS
Nie dotyczy

111. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:
Instytucja nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia sprawozdaniaz przepływów środków pieniężnych

lv. Objaśnienie dotyczącezawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych
zagadnień osobowych:

1) charakterze i celu gospodarczymzawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionychw
bilansiew zakresie niezbędnymdo oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
jednostki :

Nie dotyczy

2) istotnych transakcjach ( wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach
niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane:
Nie dotyczy
3) przeciętnymw roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałemna grupy zawodowe:
Przeciętnezatrudnieniew roku obrotowym wyniosło 4,2 etatu.
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącymw sklad organów zarządzających i nadzorujących spolek handlowych ( dla każdej
grupy osobno):
Nie dotyczy
5) pożyczkach i świadczeniacho podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w
skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych ( dla każdej grupy osobno ),
ze wskazaniemwarunków oprocentowania i terminów spłaty:
Nie dotyczy

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych,wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:
Nie dotyczy
V. Objaśnienia niektórych szczególnychzdarzeń:

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących

lat ubiega'ch ujętych

w sprawozdaniu

finansowym roku obrotowego:

Nie występują

2) informacje o znaczącychzdarzeniach,jakie nastąpiły po dniu

bilansowym,

a nieuwzględnionychw sprawozdaniu finansowym:
Nie dotyczy

4

3) przedstawienie dokonanych }v roku obrotowym zmian zasad (polityl<i) rachunkowości, w tym
metod wyceny oraz zmian sposobusporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają
oneistotny wpływ na sytuację majątkową, finansowąi wynik finansowy jednostki, ich przyczyny

i spowodowanązmianami kwotę wyniku finansowegooraz zmian w kapitale ( funduszu
wlasnym):
W roku obrotowym nie dokonano zmian w zasadach( polityce ) rachunkowości mających istotny
wpływ na sytuację m4ątkową, finansową i wynik finansowy instytucji

4) informacje liczbowe zapewniająceporównylvalnośćdanych sprawozdaniafinansowegoza rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy
VI.

Informacja o połączeniu spółek

Nie dotyczy
VII.

Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności
Nie dotyczy

VIII.

Inne istotne informacje ułatwiające ocenęjednostki
Nie dotyczy

n.
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Muzeum Dulag 121 Samorządowa Instytucja Kultury przedkłada
sprawozdanie finansowe za rok 201 8 rok, tl.:

l Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2.

Bilans sporządzonyna dzień 3 1.12.2018 roku

3

Rachunek Zysków i Strat ( wariant porównawczy ) sporządzony za
okres 01.01.20 18 r. -- 3 1.12.2018 r.

4.

Zestawienie Zmian w Kapitale ( Funduszu ) Instytucji Kultury
Dodatkowe Informacje i objaśnienia.

5

D

owazamem
órM

Muzeum Dulag 121
05 -- 800 Pruszków

tel./fax (+48 22) 758 86 63,
tel. kom. 696 591 295

ul. 3 Maja 8 A

e-mail: dulag@du]ag112]:pl

www.dulag121.pl

