Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa Na Śląsku
ul. Towarowa 2
58-140 Jaworzyna Śląska
NIP 884-25-28-556

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2006 r.

1. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa Na Śląsku z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej przy ul.
Towarowej 2 jest prywatną jednostką organizacyjną, której założycielem i
właścicielem jest Piotr Gerber zam. 51-631 Wrocław, ul. Brandta 14. Adres: 58-140
Jaworzyna Śląska ul. Towarowa 2.
2. Muzeum nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 9252A – działalność muzeów.
4. Zostało zarejestrowane w dniu 28.12.2004 r. w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000225114 jako nie posiadająca osobowości
prawnej organizacja pożytku publicznego. Muzeum posiada numer identyfikacji
podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy w Świdnicy NIP 884-25-28-556 oraz
numer identyfikacyjny nadany przez GUS REGON 020002242.
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Marek Batycki

- dyrektor

6. Celem działania organizacji jest trwała ochrona zabytków i tradycji z zakresu
przemysłu, w szczególności produkcji kolejowej, informowanie o wartościach i
treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii,
nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i
estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Podstawowym przedmiotem
odpłatnej

działalności

statutowej

jest

działalność

galerii

i

ośrodków

wystawienniczych, działalność związana z organizacją targów i wystaw, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność wydawnicza oraz pozostała sprzedaż
detaliczna prowadzona poza siecią. Nieodpłatna działalność statutowa to działalność
muzeów, ochrona zabytków, działalność domów i ośrodków kultury, prace badawczorozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych, magazynowanie i
przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.
7. Organizacja została utworzona na czas nieoznaczony.
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8. Roczne sprawozdanie za rok obrotowy 2006.
9. Nie dotyczy.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez muzeum w najbliższej przyszłości; nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez muzeum działalności.
11. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej
wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i
umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak,
aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Muzeum
sporządza rachunek zysków i strat

w wariancie porównawczym. Muzeum nie

sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów
pieniężnych.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
-

wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen
nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Do
amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia do
3500 zł amortyzuje lub umarza się jednorazowo zgodnie z w/w ustawą;

-

zapasy – (materiały i towary) wycenia się w cenach zakupu.

Działalność muzeum prowadzona jest w oparciu o następujące akty prawne:
-

ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 tekst jednolity)

-

ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach

-

Statut Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa Na Śląsku z 19.11.2004 r. uzgodniony z
Ministrem Kultury

-

ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. nr 96 poz. 873)

-

ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z
późniejszymi zmianami)

