
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w 
Słupsku

31.12.2021
Sprawozdanie finansowe za okres

do01.01.2021od



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:
Siedziba:

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
Partyzantów 31A/, 76-200 Słupsk

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:
9004Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  8391776423 

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.    Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.

5.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.
6.    Informacje o połączeniu spółek

7.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Sprawozdanie finansowe Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku  (BGSW) zostało przygotowane 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku tekst jednolity Dz. U. 2021. 
poz. 217 (UoR). Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, bilans został 
sporządzony w wersji uproszczonej. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych 
okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia 
się z zachowaniem zasady ostrożności.
-Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia powiększają koszty jego ulepszenia –
modernizacji. Od wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji zawierającego stawki procentowe 
w stosunku rocznym. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej 
użyteczności. Koszty amortyzacji równoważy zapis umorzeń. Wyposażenie niskocenne księgowane jest 
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i podlega ewidencji ilościowej.
-Zakupione materiały wydawane bezpośrednio do zużycia, księguje się w ciężar kosztów zużycia 
materiałów w cenie nabycia.
-Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 
Towary (własne wydawnictwa) – wg kosztu wytworzenia.
-Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne 
wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
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Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Polski na ten dzień.
-Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych.
-Kapitały własne: kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, odzwierciedla wartość 
mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość 
niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie 
oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto, kapitał zapasowy tworzy się z zysku netto za 
poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.
-Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie 
z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. Odsetki te ujmowane są w ciężar kosztów 
finansowych.
-Rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy koszty przyszłych okresów wycenia się w wartości 
nominalnej.

BGSW sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym BGSW 
wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy BGSW za dany rok 
obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi 
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów, istotności oraz 
ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. 
nr 1 UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR. Punktem wyjściowym do sporządzenia 
sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności 
analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. 
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald zostały 
wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe ora z 
dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie 
uporządkowane.

-BGSW nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych.
-BGSW nie tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze.
-Wydatki ponoszone cyklicznie (media, ubezpieczenia, prenumeraty, itp.) księgowane są w koszty roku, w 
którym zostały poniesione jeżeli nie powoduje to znacznego wpływu na wynik finansowy.

8.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

5 204 834,71 5 200 665,03 A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

5 204 834,71 5 200 665,03 II. Rzeczowe aktywa trwałe

5 204 834,715 200 665,031. Środki trwałe

24 392,0024 392,00a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

4 903 537,844 919 883,40b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

88 053,9183 988,20c) urządzenia techniczne i maszyny

124 322,7292 580,75d) środki transportu

64 528,2479 820,68e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe
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c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

39 454,83 30 115,54 B. AKTYWA OBROTOWE

921,26 2 145,20 I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

921,262 145,204. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

125,00 II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

125,003. Należności od pozostałych jednostek

125,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

125,00- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych
c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

27 195,77 16 023,33 III. Inwestycje krótkoterminowe

27 195,7716 023,331. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych
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- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

27 195,7716 023,33c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

27 195,7716 023,33- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

11 337,80 11 822,01 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

5 244 289,54 5 230 780,57 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

117 139,95 116 450,16 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

107 013,43 107 013,43 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów (akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

9 436,73 8 116,82 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

689,79 1 319,91 VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)

5 113 640,62 5 127 839,38 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

22 852,21 19 984,65 III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w 
tym:
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- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

22 852,21 19 984,653. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

9 305,87 4 453,85d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

9 305,87 4 453,85- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń

13 546,34 15 530,80i) inne

4. Fundusze specjalne

5 090 788,41 5 107 854,73 IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

5 090 788,41 5 107 854,732. Inne rozliczenia międzyokresowe

5 090 788,41 5 107 854,73- długoterminowe

- krótkoterminowe

5 230 780,57 5 244 289,54 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

1 528 501,04 1 633 735,78 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

- od jednostek powiązanych

21 685,00 8 414,00I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

1 506 816,04 1 625 321,78V.Dot. od organizatora oraz dot. celowa na dział. podstawową

1 748 899,30 1 910 087,81 B. Koszty działalności operacyjnej

217 826,25 257 179,60I. Amortyzacja

147 513,84 184 576,91II. Zużycie materiałów i energii

126 997,10 161 389,59III. Usługi obce

11 967,88 11 504,46IV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy

999 847,58 1 045 489,66V. Wynagrodzenia

200 296,64 199 995,17VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

170 758,44 174 538,10- emerytalne

44 432,49 49 936,36VII. Pozostałe koszty rodzajowe

17,52 16,06VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-220 398,26 -276 352,03 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

221 088,05 291 555,27 D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

221 088,05 291 555,27IV. Inne przychody operacyjne

13 883,33 E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

13 883,33III. Inne koszty operacyjne

689,79 1 319,91 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

689,79 1 319,91 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)

689,79 1 319,91 L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

BOJARSKI KRZYSZTOF  dnia 2022-05-23 
WOLSKA EDYTA  dnia 2022-05-23 
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN

Informacja_dodatkowa_od_01.01.2021_do_31.12.2021.doc

Informacja_dodatkowa_od_01.01.2021_do_31.12.2021.doc
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