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Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1) na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 14 911,3 mln zł 
(o 5,3% więcej niż na koniec roku 2014), z tego 92,5% stanowiły aktywa trwałe, a 7,5% aktywa obrotowe. 
Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 12,2%, a koszty uzyskania tych przychodów o 9,1% od 
osiągniętych w 2014 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 91,3 mln zł (wobec minus 115,1 mln zł w 2014 r.). 

Wyszczególnienie 

2014 2015 

2014=100 

w milionach złotych 

Aktywa (Pasywa) 14 158,8 14 911,3 105,3 

Przychody z całokształtu działalności 7 103,8 7 969,7 112,2 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 7 218,0 7 877,4 109,1 

Wynik finansowy brutto -113,7 92,4 x 

Wynik finansowy netto -115,1 91,3 x 

Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 13 770,8 mln zł (o 5,2% wiecej niż na koniec roku 2014).  

W strukturze aktywów trwałych netto, udział rzeczowych aktywów trwałych był na tym samym poziomie co w 

roku 2014 i wyniósł 97,9%, podobnie udział wartości niematerialnych i prawnych (1,4%) oraz udział należności 

długoterminowych (0,0%). Spadł udział inwestycji długoterminowych z 0,6% do 0,5%, a wzrósł udział 

długoterminowych rozliczeń miedzyokresowych (z 0,1% do 0,2%). 

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 1 140,5 mln zł (o 6,8% więcej niż na koniec 2014 r.). 

W strukturze aktywów obrotowych 65,7% stanowiły inwestycje krótkoterminowe, 22,0% – należności 

krótkoterminowe, 8,7% – zapasy i 3,5% – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

  

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 r. 

Warszawa, data 02.02.2017 r. 
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W strukturze pasywów 35,4% stanowiły kapitały (fundusze) własne (spadek w stosunku do roku 2014 

o 26,5%), a 64,6% zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wzrost o 26,5%). 

Kapitały (fundusze) własne badanych podmiotów na koniec 2015 roku wyniosły 5 286,0 mln zł (o 60,4% 

mniej niż na koniec roku 2014). 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec roku 9 625,3 mln zł (wzrost o 78,2% 

w stosunku do stanu na koniec roku 2014), w tym rozliczenia międzyokresowe stanowiły 92,8%, 

zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 4,7%, a zobowiązania długoterminowe 0,8%. Wartość rezerw na 

zobowiązania osiągnęła stan 162,8 mln zł. 
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Przychody z całokształtu działalności badanych podmiotów były w 2015 r. wyższe o 12,2% niż w roku 

2014 i wyniosły 7 969,7 mln zł. W strukturze tych przychodów 75,4% stanowiły dotacje do działalności 

podstawowej, 14,2% przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), 9,6% pozostałe przychody 

operacyjne, 0,6% przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz 0,2%, przychody finansowe. 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności były w 2015 r. wyższe o 9,1% niż w roku 2014 

i wyniosły 7 877,4 mln zł. W strukturze tych kosztów 98,4% stanowiły koszty działalności operacyjnej, 1,4% 

stanowiły pozostałe koszty operacyjne, po 0,1% koszty operacji finansowych i koszty wytworzenia produktów 

na własne potrzeby. 

Po uwzględnieniu dodatniego salda zysków i strat nadzwyczajnych w kwocie 84,0 tys. zł, wynik 

finansowy brutto wyniósł 92,4 mln zł (zysk 190,0 mln zł, strata 97,6 mln zł). 

Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego, obniżyły się w stosunku do roku 

2014, i wyniosły 1,1 mln zł. 

Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 91,3 mln zł (wobec minus 115,1 mln zł w 2014 r.), 

przy wzroście zysku netto (o 49,9%) i spadku straty netto (o 59,4%). 

 

1) Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z rocznego sprawozdania o finansach instytucji kultury. 

Bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2015 pozyskano od 4 623 instytucji kultury posiadających osobowość prawną 

(z tego 4 568 to jednostki samorządowe różnych szczebli i 55 jednostek to własność państwowa). Instytucje kultury to 

jednostki mające osobowość prawną, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do sekcji J dział 59 oraz 

sekcji R dział 90 i 91 (z wyłączeniem parków narodowych), bez względu na liczbę pracujących. 

 

 

 

 

  

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Przedsiębiorstw 

Agnieszka Ruszczyńska Tel: 22 608 33 44 

Lucyna Słomska Tel: 22 608 35 65 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3009, 22 608 3475 

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

mailto:rzecznik@stat.gov.pl
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Przychody z całokształtu działalności i koszty ich uzyskania, według wybranych PKD w 2015 roku. 

Wyszczególnienie OGÓŁEM 

w tym 

Działalność  
twórcza  
związana  
z kulturą  
i rozrywką 

w tym Działalność  
bibliotek,  
archiwów,  
muzeów  
oraz pozostała  
działalność  
związana  
z kulturą 

w tym 
Działalność  
związana  
z 
wystawianiem  
przedstawień  
artystycznych 

Działalność 
obiektów 
kulturalnych 

Działalność  
bibliotek  
i archiwów 

Działalność  
muzeów 

Liczba podmiotów 4 623 2 212 152 2 047 2 403 2 032 362 

  w milionach złotych 
Przychody z całokształtu 
działalności 

7 969,7  4 757,8  1 608,7  3 017,4  3 061,5  1 448,9  1 548,3  

w 
tym 

przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

1 130,1  829,0  342,7  457,6  251,8  22,1  227,4  

dotacje do 
działalności 
podstawowej 

6 010,2  3 492,4  1 109,5  2 286,6  2 437,9  1 312,1  1 083,0  

w 
tym 

budżetu 
państwa 

1 178,4  509,0  248,3  254,4  614,7  171,1  414,2  

jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

4 704,0  2 947,0  856,2  2 003,2  1 754,8  1 120,7  624,2  

  
Koszty uzyskania 
przychodów  
z całokształtu działalności 

7 877,4  4 732,7  1 599,7  3 003,5  2 993,1  1 445,8  1 484,9  

w 
tym 

amortyzacja 628,8  318,9  128,2  186,3  293,2  111,5  174,2  

zużycie materiałów i 
energii 

731,3  439,0  93,5  337,4  285,5  153,7  128,4  

usługi obce 1 571,8  1 018,8  242,6  737,2  482,4  133,5  331,5  

wynagrodzenia 3 687,2  2 195,8  843,6  1 305,7  1 461,6  798,5  640,9  

ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia 

704,9  398,3  153,8  236,8  302,4  167,0  131,0  

 


