
FUNMCJATEATWMYSUOBYWATELSKJEJ
to-ZypnuntaHubnera

Dodatkowe informacje i objasnienia oi-sn Warszawa,uLCzarnieckiego2/5
do sprawozdania fmansowego za rok 2014 r Nlp 525-255 69-17. RECON 146729386

Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im. Zygmunta Hiibnera zostala ustanowiona przez
Pania^ Joann? Huebner -Wojciechowsk^, b^daca^ Fundatorem. Dziala na podstawie aktu
notarialnego z dnia 21 maja 2013 roku oraz statutu.
Wpis do KRS z dnia 06.01.2009 r. nr.0000320985
Czas dzialania fundacji jest nieograniczony.

Bilans sporz^dzono na podstawie ksiaj* rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2014
zgodnie z przyje^ polityk^ rachunkowosci okreslajaca;

-zasady ustalania roku obrotowego i okresow sprawozdawczych,
- zasady wyceny aktywow i pasywow oraz ustalania wyniku finansowego
-przyjety okres sprawozdawczy to 01.01.2014 do 31.12.2014r.
-sprawozdanie sporz^dzono przy zalozeniu kontynuacji dzialan fundacji

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono wg nast^puj^cych zasad:

- naleznosci i zobowiajzania w kwocie wymagaj^cej zaplaty,
- inwestycje krotkoterminowe w kwocie nominalnej wg potwierdzonego salda,
- fundusz statutowy wg wartosci historycznej,
-srodki trwale o wartosci od ISOOzl do 3500 zl odpisywane s^ jednorazowo w koszty w
miesi^cu wydania do uzywania oraz ujmowane s^ w ewidencji ilosciowo-wartosciowej a w
koszty s^ uznawane poprzez amortyzacje
-do amortyzacji srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych o wartosci powyzej
3500 zl stosowane s^ metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od
osob prawnych,
-koszty zakupu materialow odpisywane s^ w koszty dzialalnosci w miesi^cu ich poniesienia
(materialy zuzywane s^ na biez^co a ich zakup jest realizowany w miare potrzeb)
-wydrukowana ksia^ka wprowadzona zostala na magazyn wg wartosci zakupu,
-w trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowosci i wyceny.

Rachunek kosztow prowadzony jest w ukiadzie rodzajowym i stanowi on podstaw? do
sporz^dzenia Rachunku Zyskow i Strat metody porownawcz^.
Fundacja zgodnie z art.3 ustla pkt 2 ustawy o rachunkowosci, sporz^dzila uproszczony
rachunek zyskow i strat oraz uproszczony wersj? bilansu za rok 2014.

W grudniu 2014 roku, Fundacja zakupila prawa autorskie do wydania ksiazki i stanowi^ one
wartosc niematerialn^ i prawn^, ktora b^dzie amortyzowana.
Zobowia_zania wobec budzetu nie wystepuj^



Celem statutowym Fundacji jest propagowanie i upowszechnianie idei i misji ,,Teatru Mysli
Obywatelskiej" wyrazonej przez Zygmunta Hubnera w Jego dzialaniach i dokonaniach
artystycznych,promowanie podstawowych wartosci,wspomaganie i promowanie dzialan
artystycznych oraz rozpowszechnianie wiedzy o tworczosci i praktyce teatralnej Zygmunta
Hubnera
Cele te Fundacja realizowala w roku 2014 w ramach pozyskanych srodkow od MKiDN oraz z
Fundacji PZU.
W 2014 Fundacja TMO zrealizowala projekt ,,Podziel sie swoim talentem" oraz pierwszy etap
projektu ,,Sztuka rezyserii"(szczegolowe omowienie pozyskanych srodkow oraz ich
wydatkowanie w sprawozdaniu z dzialalnosci).
Projekt ,,Sztuka rezyserii jest projektem trwaj^cy trzy lata i w pierwszym roku wydano ksia_zk?
pt ,,Sztuka rezyserii" Zygmunta Hubnera. Pozostala niewydatkowana czesc srodkow zostanie
przekazana na rok 2015 na dalsza^ realizacje celow projektu.
W maju 2014 roku Fundacja zorganizowala konkurs na ,,Czlowieka Teatru", na , ktory
pozyskala srodki z MKiDN.
W grudniu 2014 roku, Fundacja podpisala umow£ z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego, dotycz^c^ zaplanowania i przeprowadzenia przegl^du 25 spektakli Teatru
Telewizji.
Fundacja prowadzi szerokie dzialania maj^ce na celu pozyskanie srodkow na realizacje
nowych projektow i kontynuowanie rozpocz^tych juz dzialan.
Fundacja nie zatrudnia pracownikow na etatach. W czasie realizacji dzialan dotycz^cych
realizacji projektow zawierane s^ w miare potrzeby umowy zlecenia oraz umowy o dzielo.
Dochod z roku 2014 zostal przeksiegowany na Mi^dzyokresowe Rozliczenie Przychodow i
zostanie rozliczony w ramach realizacji dalszej czesci projektu „ Sztuka rezyserii"i dzialania
statutowe Fundacji.
Koszty zarz^du zostaly pokryte ze statutowej dzialalnosci odplatnej Fundacji.
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
dla jednostek mikro, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowosci,

w tym m.in. dia nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej stowarzyszeh, zwia.zkow zawodowych,
organizacji pracodawcow, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiebiorcow zagranicznych

sporzadzony za okres .01.01 .2014r.. do.31.. 12.2014 ,

jednostka obliczeniowa:. . Z(.

2013
wowcy jnej i zrowaane / iiira

2500,00

2014

- zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -
wartosc ujemaa)

Amortyzacja
n. Zuzycie materiatow i energii 796,47 1 331,23
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia spoieczne i inne swiadczenia 2 200,00 43 650,00
IV. Pozostafe koszty 99,45 30 358,85

'Pozosialc pizydio% i zyski, w tym: 0,46

- aktualizacja wartosci aktywow
P0s«ta!e koszty i slraiy, j w jjjj:
- aktualizacja wartosci aktywow

Wyoik fjymisowy ne
Nadwyzka przychodow nad kosztami (wartosc dodatnia) 28 860,57

II. Nadwyzka kosztow nad przychodami (wartosc ujemna) -595,46

R£'

Zarz^du.
^ff^-lanBuchwald

(Data i podpis osoby, Mare] powi§r*&Bp, prqwadzente ksigg _ ,
rachunkowych) TTl .-iaj T ^ 8 "

(Data i podpis kierownika jednostki, a jezeli jodnostkq
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich cztonkow tego organu)

Drukowane programem BILANS Gofin 2014 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gonn.pl
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BILANS

sporza_dzony na dzieri 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa:. . . Zt.

31.12.2013r 31.12.2014r.

Aktywa trwsle.

- srodki trwale

- naleznosci krotkoterminowe

Kapitat (iimdiKz) wlasny, wjyra: i 404,54 38265,11
- kapital (fundusz) podstawowy 9 404,54 9 404,54
- nalezne wpiaty na kapitat podstawowy (wielkosc ujemna)
Zobowiiizania I rcxerwy na zobowiitzariia, w tym:
- rezerwy na zobowia^zania
- zobowiajzania z tytulu kredytow i pozyczek

-;=:•:•• ' • ' : "" '•:< -•

a« v M; •

(Data i podpis osoby, wiorej pcwierzo.qc
rachunkowych)

, "'•='

frbwadzenie ksi^g (Data i podpis kierownika jednostki, a jezeli jednostka.
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich cztonkow lego organu)

Drukowane programem S'LANS Gofin 2014 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl
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Struktura przychodow Fundacji Teatru Mysli Obywatelskiej za 2014

IP
1

2

3

4

5

6

7

Wyszczegblnienie

dotacja PZU na projekf'Podziel si? swoim talentem"

Darowizna na cele statutowe

dotacja MkiDN na projekt "Podziel sie swoim talentem"

dotacja MkiDN "Sztuka rezyserii"

dotacja Miasta St.W-wy na projekt Sztuka rezyserii

dotacja MkiDN na nagrode "Cztowiek Teatru"

Instytut Teatralny im.Z.Reszewskiego-wspotorganizacja przeglqdu Teatru Telewizji

Razem

kwota

18,000,00

10,000,00

29,204,03

24,000,00

20,000,00

15,000,00

3,000,00

119,204,03

jan Buchwald
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IP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

wyszczegolnienie

materiaty gospodarcze

materiaty biurowe

ustugi transportowe

usiugi najmu lokali

prowizje I oplaty bankowe

oplaty licencyjne do zdj§6

pozostale usiugi obce(ksi§gowe,internetowe, komunikacja projektowa)

koszty nagrody dla "Czlowieka Teatru"

oplaty skarbowe I administracyjne

umowy zlecenia I umowy o dzieto

koszty zus

koszty podrbzy

koszty reklamy

koszty ubezpieczert uczestnikbw projektu

koszty finansowe

razem

kwota

270,57

1,060,66

4,048,61

1,120,00

333,79

4,027,39

17,151,08

15,000,00

640,00

43,650,00

627,56

1,270,42

920,00

220,00

6,11

90,346,19

iXamdu
x^'

Buchwald
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zal.nr 1
u trwalego za rok za 2014 Fundacji Teatru Mysli Obywatelskiej

Grupa srodkow
trwatych

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Razem
Pozostale srodki

trwale-
niskocenne
Wartosci

niematerialne
i prawne

Ogoiem aktywa
trwale

Stan
pocz^tkowy na

1 stycznia

0.00

0.00

0.00

Przychody

darowizny

0.00

zakup
srodkow
trwalych

0.00

10000.00

10000.00

Rozchody

likwidacja

0.00

sprzedaz

0.00

darowi
zny

0.00

Stan koncowy
na 31 grudnia

10000.00

10000.00

Warszwadnia 20.02.2015 t:L
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i pasywow na dzien 31.12 2014r.

w Fundacji Teatru Mysli Obywatelskiej

Nr konta

020

130

149

202

234

Nazwa konta

Wartosci
niematerialne i
prawne(prawa
autorskie do ksiazki)

Rachunek bankowy
programow
operacyjnych

Srodki pieni^zne w
drodze

Rozrachunki z
dostawcami -
zobowiazania

Rozrachunki z
pracownikami

Wartosc wg
ewidencji ksi^gowej

na 31.12

10000,00

571,87

9,99

3,862,20

2,705,82

Data spisu z
natury

Sposob, metoda uzgodnienia
na 31.12

Uzgodnienie z ewidencj^
ksi^gowq

Potwierdzenie w oparciu o
wyci^g bankowy z 3 1 12/2014

Uzgodniono w oparciu o
analityk?

Uzgodniono w oparciu o
analityk?

Uzgodniono w oparciu o
analityk^.

Uwagi

Zweryfikowano w
oparciu o analityk^
i dokumenty
zrodlowe

Zweryfikowano w
oparciu o analityk^
i dokumenty
zrodlowe
Zweryfikowano w
oparciu o analityk?
i dokumenty
zrodlowe
Zweryfikowano w
oparciu o
dokumenty
zrodlowe(zaplac. w
styczniu2015)
Zweryfikowanie w
oparciu o
dokumenty
zrod!owe(rozliczon
ew2015r.)



311

800

841

Magazyn (ksiazki
wydrukowane do
sprzedazy i na cele
reklamowe)

Fundusz Statutowy

Rozliczenie
Mi^dzyokresowe
Przychodow

25,000,00

9,404,54

28,860,57

Potwierdzono
stan zgodny z
dokumentem WZ

Rozrachunki z dostawcami -
zobowiazania

Zweryfikowane tytuly
zwiekszen i zmniejszen.
Przeksiegowanie konta WF za
rok 2014 jako nadwyzk^
przychodow nad kosztami

Zweryfikowano z
dokumentami
zrodlowymi

Zweryfikowano z
dokumentami
zrodlowymi
prawidlowosc
ksiegowan na
koncie WF

Sporzadzil: Alicja Kalka Warszawa, 20.02.2015r.


