
 
 

Uchwała Nr  681 /2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 
 
 
w sprawie:    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego 

w Poznaniu za rok 2014 
 
 
Na podstawie art. 41, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) oraz art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2014 Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w 
Poznaniu, które wykazuje: 

 po stronie aktywów i pasywów sumę: 17.638.216,01 zł 

 strata netto za 2014 r.: 1.290.182,05 zł 

 
 
 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
 
 
 
 
 
 

 



U z a s a d n i e n i e   
 
Zgodnie z przytoczonymi w tekście Uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym roczne 
sprawozdania finansowe samorządowej instytucji kultury jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
 
Z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 wystąpił dyrektor Teatru 
Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu przedkładając następujące dokumenty: 
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., 
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r., 
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r. 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 
6. opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone 
przez uprawniony podmiot wybrany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą  
Nr 5293/14 z dnia 30 października  2014 r. Wydana opinia jest bez zastrzeżeń. 

 
Ogólna sytuacja instytucji wynikająca z ww. sprawozdań finansowych przedstawia się w sposób 
następujący: 

                                         AKTYWA  

Aktywa trwałe 17.000.983,86 

Aktywa obrotowe 
z tego: 
a) zapasy 
b) należności 
c) środki pieniężne 
d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

637.232,15 
 

26.443,11 
70.968,28 

499.091,28 
40.729,48 

                                    PASYWA  

Fundusz instytucji 17.247.624,19 

Strata netto roku obrotowego 1.290.182,05 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
w tym:  
a) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
b) rozliczenia międzyokresowe długoterminowe  (sukcesywne rozliczanie 

dotacji na wydatki majątkowe do wysokości rocznych odpisów 
amortyzacyjnych) 

1.680.773,87 
 

1.049.900,00 
22.050,00 

 
Przychody ogółem: 9.790.062,72 
Koszy ogółem: 11.080.244,77 
w tym: amortyzacja 875.425,82 
  

 
Zgodnie ze Statutem Teatru, wykazana w bilansie strata netto za 2014 r.  zmniejszy fundusz instytucji. 
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 r. Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego 
w Poznaniu zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalno - rachunkowym, stąd też 
podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


