
 
 

Uchwała Nr  686 / 2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 
 
 
w sprawie:    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia 

AMADEUS 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 Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS 
w Poznaniu, które wykazuje: 

 po stronie aktywów i pasywów sumę: 2.953.607,97 zł 

 strata netto za 2014 r.: 515.006,03 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 Orkiestry 
Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS 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. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r. 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 
 
Ogólna sytuacja instytucji wynikająca z ww. sprawozdań finansowych przedstawia się w sposób 
następujący: 

                                         AKTYWA  

Aktywa trwałe 1.185.372,37 

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

1.768.235,60 
 

0,00 
129.950,27 

1.632.193,17 
6.092,16 

                                    PASYWA  

Fundusz instytucji 1.170.579,64 

Strata netto roku obrotowego 515.006,03 

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

remont i modernizację siedziby realizowanej w latach następnych) 

2.298.034,36 
 

393.410,00 
1.500.000,00 

 
Przychody ogółem: 1.270.518,60 
Koszy ogółem: 1.781.515,63 
w tym: amortyzacja 14.435,77 
Podatek dochodowy: 4.009,00 

 
Zgodnie ze Statutem Orkiestry, wykazana w bilansie strata netto za 2014 r.  zmniejszy fundusz 
instytucji. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 r. Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia 
AMADEUS w Poznaniu zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalno - rachunkowym, 
stąd też podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


