FUNDACJA TEATRU MYSLIOBYWATELSKHf
im. Zygmunta Hiibnera
01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5
NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok
1. Nazwa jednostki i siedziba: Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im. Zygmunta Hubnera
2. Podstawowy przedmiot dzialalnosci:
3. Wpis do KRS z dnia 17.06.2013 r, nr. 0000466044
4. Czas dzialania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2015-31.12.2015 r.
6. Kontynuacja dzialania: Sprawozdanie fmansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuacji dzialar
jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci i zgodnie z polity
przyjejych w spolce zasad rachunkowosci.
8. Srodki trwale o wartosci od 1500 zl do 3500 zl odpisywane sajednorazowo w miesiacu
wydam'a do uzytkowania oraz ujmowane w ewidencji srodkow trwalych ilosciowo- wartosciow
prowadzonej (pozabilansowo) w koszty uznawane poprzez amortyzacje jednorazow^,
10 Do amortyzacji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o wartosci powyzej
3 500 zl stosuje si§ metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osob prawnych.
11 Koszty zakupu materialow s^ odpisywane w koszty dzialalnosci w miesiacu ich
poniesienia(materialy zuzywane na biez^co i ich zakup jest realizowany na biezaco)
12 Wartosci naleznosci i zobowia^ah uj^to w kwotach wymagalnych na 31.12.2015 r
13 Fundacja zgodnie z artykulem 3 ustla pkt 2 ustawy o rachunkowosci, sporzadzila uproszczony
rachunek zyskow i strat oraz uproszczona wersj§ bilansu za rok 2015. Fundacja nadal nie prowadzi
dzialdnos6t
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sporz^dzony na dzieri 31.12.2015 r.
jednostka obliczeniowa:

Zt.

31.12.2014r.

m
B.

A.

B.

Aktywa trwale, w tym:
- srodki trwale
Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- naleznosci krotkoterminowe
FASYWA,;
Kapitsit (fundusz) wlasny. w tym:
- kapital (fundusz) podstawowy
- nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna)
Zobowii|zanla i rezerwy na zobowi^zania, w tym:
- rezerwy na zobowiajzania
- zobowiajzania z tytulu kredytow i pozyczek

41 550,02
16937,50
180,00

10000,00
0,00
34833,13
25 000,00

m

48 550,02
9 404,54

38265,11
9 404,54
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(BSS i podpis osoty, ktorej powierzono prowadzenie ksiqg
rachunkowych)

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

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

FUNDACJATEATRU MYSLIOBYWATELSK1EJ
im. Zygmunta Hubnera
01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5
-NIP • 525-255*6947.-REGON- 146729386
jednostki)

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
dla jednostek mikro, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowosci,
wtym m.in. dla nieprowadza.cych dziatalnosci gospodarczej stowarzyszeii, zwia.zkow zawodowych,
organizacji pracodawcow, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiebiorcow zagranicznych

sporzqdzony za okres .0.1.01.2015r. do.31...12.201.5.
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Przyctwjdy podstawowej dzialalaosci operacxJiiej I >Towxiaoe -z.niroi,
wtym:.
'
•
r
- zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie wartosc ujernna)
K:tsszfy padsiawowcj d^iatebiosd .operacyjnej
Amortyzacja
Zuzycie materialow i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
Pozostale koszty
PozoHtate ps-zychody i zyski, w tym:,.;. ::
- aktualizacja wartosci aktywow
Po2<>stafe fa>sxty i straty, w lym:
- aktualizacja wartosci aktywow
Podatek docliodo'ay
Wynik fmansowy nt-tto ogolem (A-B+C-D-E), w tyrn;
Nadwyzka przychodow nad kosztami (wartosc dodatnia)
Nadwyzka kosztow nad przychodami (wartosc ujemna)

(Data i podpis osoby, ktqrej powierzono prowadzenie ksiqg
rachunkowych)
\ 1*

Zt.

'm. rok |
2014

119204,03

79.299,30
5 000,00
10020,33
50 886,00
13392,97
• | 21,03
.

1 331,23
43 650,00
30 358,85
2,73

;:10B,9ff

3? 145,48
37 145,48

28 860,57

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeieli j^nostka.
kieruje organ wieloosobowy, MRfftft<f$tJf}ftWQtGt> organj)
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Dodatkowe informacje i objasnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2015 r

Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im. Zygmunta Htibnera zostala ustanowiona przez Pani^
Joanne Huebner -Wojciechowska^ b?da^ Fundatorem. Dziala na podstawie aktu notarialnego
z dnia 21 maja 2013 roku oraz statutu.
Wpis do KRS z dnia 17.06.2013 nr.0000466044
Bilans sporz^dzono na podstawie ksiaj* rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2015
zgodnie z przyjeta^ polityk^ rachunkowosci okreslajaca;
-zasady ustalania roku obrotowego i okresow sprawozdawczych,
- zasady wyceny aktywow i pasywow oraz ustalania wyniku finansowego
Koszty zakupu materialow odpisywane s$ w koszty dzialalnosci w miesi^cu ich poniesienia,
Wydrukowane w 2014 roku ksi^zki, wprowadzone zostaly na magazyn wg wartosci zakupu w
kwocie 25000,00 (400 sztpo 62,50zl. za jeden egzemplarz ksiazki)
Obecnie rozliczono w koszty sprzedazy kwot? 8062,50(za sprzedane 129 egzemplarzy)
Stan magazynu zmniejszyl si? do kwoty 16 937,50
Sprzedaz ksiazek bedzie kontynuowana w roku 2016, ktory jest trzecim i ostatnim rokiem
kontynuacji projektu ,,pt ,,Sztuka rezyserii". W roku 2016 dziaiania projektowe beda^
realizowane glownie ze srodkow pozyskanych ze sprzedazy ksia^ek.
W grudniu 2014 roku, Fundacja zakupila prawa autorskie do wydania ksiazki i stanowi^ one
wartosc niematerialn^ i prawn^, ktora w 2015 roku zostala zamortyzowana w 50% .
W 2015 Fundacja TMO kontynuowaia projekt ,,Podziel si? swoim talentem"(szczegolowe
omowienie pozyskanych srodkow oraz ich wydatkowanie w sprawozdaniu z dzialalnosci).
W 2015 roku Fundacja kontynuowaia rowniez projekt organizacji konkursu na ,,Czlowieka
Teatru", na , ktory pozyskala srodki z MKiDN.
Fundacja prowadzi dziaiania maj^ce na celu pozyskanie srodkow na realizacje nowych
projektow i kontynuowanie rozpoczetych juz dzialan.
Fundacja nie zatrudnia pracownikow na etatach. W czasie realizacji dzialan dotycz^cych
realizacji projektow zawierane s^ w miar? potrzeby umowy zlecenia oraz umowy o dzielo.
Nie wydatkowane przychody z roku 2014 w kwocie 28 860,57(przeksi?gowane na konto
rozliczenie mi?dzyokresowe przychodow) zostaly aktywowane w roku 2015 i przeznaczone
na kontynuacj? realizacji projektow i innych dzialan statutowych Fundacji.
Fundacja w roku 2015 osi^gne^a przychody ze sprzedazy ksiazki i s^ one wykorzystane na
realizacj? dalszej cz^sci projektu ,,Sztuka rezyserii"
Koszty zarz^du zostaly pokryte ze statutowej dzialalnosci Fundacji.
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Rozliczenie umorzenia majqtku trwalego za rok 2015/Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im.Z.Hulzai.nr.2

Grupa srodkow
trwalych

ROZCHODY

ZWI^KSZENIA
Stan
pocz^tkowy
na 1 stycznia amortyzacja
darowizny
biez^ca

likwidacja

sprzedaz

darowizny

Stan koncowy
na 31 grudnia
korekta

0
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
Razem
Pozostale srodki
trwale-niskocenne
Wartosci
niematerialne
i prawne
Ogolem aktywa
trwale
Warszawa dnia

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
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Stan
Grupa srodkow
poczatkowy na
trwatych
1 stycznia
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Razem
Pozostale srodki
trwaleniskocenne
Wartosci
niematerialne
i prawne
Ogolem aktywa
trwale

Przychody
darowizny

0.00

Stan koncowy
darowi na 31 grudnia
likwidacja sprzedaz
zny

zakup
srodkow
trwatych
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Rozchody

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0

10,000.00

Warszwa dnia

Buchwald

FUNDACIATEATRU MYSLI OBYWATELSKIEJ

Protokol weryfikacji aktywow i pasywow na dzien 31.12 2015r.
NIP 525-255-69-17, REGON 1467293

w Fundacji Teatru Mysli Obywatelskiej
Nr konta
020

079
100

Nazwa konta
Wartosci
niematerialne i
prawne(prawa
autorskie do ksiazki)
umorzenie
wart.niemater.i praw.
Kasa krajowych
srodkow pienieznych

130

Rachunek bankowy

202

Rozrachunki z
odbiorcami naleznosci

224

Rozrachunki z
Urz^dem Skarbowym
PIT 4

Wartosc wg
ewidencji ksifgowej
na 31.12
5 000,00

5 000,00
92,17

24 336,35

Data spisu z
natury

Sposob, metoda uzgodnienia
na 31.12

Uwagi

Uzgodnienie z ewidencj^
ksi^gowq

Zweryfikowano w
oparciu o analityk^
i dokumenty
zrodlowe

Potwierdzenie w oparciu o
wyci^g bankowy z 3 1 12/2015

Zweryfikowano w
oparciu o analityk?
i dokumenty
zrodlowe
Zweryfikowano w
oparciu o analityke^
i dokumenty
zrodlowe

Uzgodniono w oparciu o
analityk^

180,00
Uzgodniono w oparciu o
analityk^

Zweryfikowano w
oparciu o
dokumenty
zrodlowe

Uzgodniono w oparciu o
analityk^.

Zweryfikowanie w
oparciu o
dokumenty
zrodlowe

4,00

311

Magazyn (ksiazki
wydrukowane do
sprzedazy i na cele
reklamowe)

800

Fundusz Statutowy

9,404,54

841

Rozliczenie
Mi^dzyokresowe
Przychodow

37 145,48

Sporzqdzil: Alicja Kalka

16937,50

Potwierdzono
stan zgodny z
dokumentem WZ

Zweryfikowano z
dokumentami
zrodlowymi
Zweryfikowane tytufy
zwi^kszen i zmniejszefi.
Przeksi^gowanie konta WF za
rok 2015 jako nadwyzk?
przychodow nad kosztami
z przeznaczeniem na realizacje^
dzialan w 2016 roku

Warszawa, 10.02.2016 r.

Zweryfikowano z
dokumentami
zrodlowymi
prawidlowosc
ksi^gowan na
koncie WF

