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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 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: 1.01.2017 - 31.12.2017 r.
6. Kontynuacja dzialania: Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuacji dzialania
jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci i zgodnie z politykq.
przyj^tych zasad rachunkowosci.
8. Srodki trwale o wartosci od 1500 zl do 3500 zl odpisywane sajednorazowo w miesiacu
wydania do uzytkowania oraz ujmowane w ewidencji srodkow trwalych ilosciowo- wartosciowej
prowadzonej (pozabilansowo) w koszty uznawane poprzez amortyzacje^ jednorazowa^
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.
1 1 Koszty zakupu materialow s^ odpisywane w koszty dzialalnosci w miesiacu ich
poniesienia(materialy zuzywane na biezaco i ich zakup jest realize wany na biezaco)
12 Wartosci naleznosci i zobowiazan uj^to w kwotach wymagamych na 3 1 . 12.201 7 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 2017r
Fundacja nadal nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.
14 Wykaz majatku trwalego i jego umorzenie stanowi zal^cznik nr 1 i 2 do bilansu
15 Protokol weryfikacji aktywow i pasywow stanowi zal^cznik nr 3

sporzadzil: Alicja Kalka
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Data i miej see: Warszawa, 15. 01. 201 8r.

,. UNDACJATEATRU MY§LI OBYWATELSHEJ
im. Zygmunta Hubnera
01-511 Warszawa.ul.Czarniecki^ol/S
NIP 525-255-69-17, REGON 14672938*

Dodatkowe informacje i objasnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2017 r
Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im. Zygmunta Hiibnera zostala ustanowiona przez Paniq. Joann?
Huebner -Wojciechowsk^, bfda^ 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 sporzadzono na podstawie ksi^g rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2017
zgodnie z przyjeta^ politykq. 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 miesiacu ich poniesienia,
Wydrukowane w 2014 roku ksiazki, wprowadzone zostaly na magazyn wg wartosci zakupu w kwocie
25000,00 (400 szt po 62,50zl. za jeden egzemplarz ksiazki)
Obecnie rozliczono w koszty sprzedazy kwote 4312.50 (69 wydanych z magazynu ksiazek)
Stan magazynu zmniejszyl si? do kwoty 112375
Sprzedaz ksiazek bedzie kontynuowana w roku 2018r. a dochod z ich sprzedazy, przeznaczony bedzie
na dzialalnosc statutow^ Fundacji.
W grudniu 2014 roku, Fundacja zakupila prawa autorskie do wydania ksiazki i stanowi^ one wartosc
niematerialn^ i prawn^, ktora zostala zamortyzowana w 100% .
W 2017rokuFundacjakontynuowaia projektorganizacjikonkursu ,,Czlowiek Teatru", na ktory
pozyskala srodki z MKiDN w kwocie 15000,00 zl (w grudniu 2015 roku). Projekt zostal zrealizowany
we wspolpracy z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hiibnera w Warszawie.
W roku 2017 Fundacja otrzymala srodki:
-Fundacja pozyskaia rowniez srodki z tytulu sprzedazy ksiazki w kwocie 32,00zl.oraz
sprzedazy uslug w kwocie 3000,00 zl i odsetki 0.20 zi.
Laczny przychod Fundacji wyniosl 18032.00,co pozwolilo kontynuowac dzialalnosc statutow^.
Koszty dotyczyly glownie realizacji projektu ,,Czlowiek Teatru" w kwocie 15 000,00zl ,ktore
przekazano na nagrode dla laureata konkursu ,,Czlowiek Teatru",
pozostale koszty dotyczyly prowadzenia fundacji(oplaty bankowe,serwer, ksi$gowosc,czynsz za
lokal, oplaty KRS,rozliczone koszty sprzedanych ksiazek)wyniosly 8 303.06
Laczny koszt dzialalnosci wyniosl 23303.03
Wynik Finansowy za rok 2017 wykazuje strate w kwocie 5270.86 i spowodowany byl glownie
rozliczeniem w koszty wydanych z magazynu ksiazek
Fundacja prowadzi dzialania 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 dotyczacych realizacji
projektow zawierane s^ w miare potrzeby umowy zlecenia oraz umowy o dzielo
Koszty zarzqdu zostaly pokryte ze statutowej dzialalnosci 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,
wtym m.in. dla nieprowadzacych dziatelnosci gospodarczej stowarzyszeri, zwia,zkowzawodowych,
organizacji pracodawcow, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiebiorcow zagranicznych

sporzqdzony za okres .0.1.01.2017r, do.31..12.2017r,
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PrzychcMiypcsdsiawowej dzialalnosci operacyjnej i zrownanc z mini,
w iyni:
1
• .
- zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie wartosc ujemna)
Koszty podstawowej .cfaialalnosci operacyjnei
Amortyzacja
Zuzycie materialow i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
Pozostale koszty
Pozostate przychody i.:?yski, w tym:
- aktualizacja wartosci aktywow
Pozostale kosxty i straty. w tym:
- aktualizacja wartosci aktywow
Pocktek c!«chodowy
Wytsik fimmsowy netto ogoktn (A-BH-C-D-E), w tym:
Nadwyzka przychodow nad kosztami (wartosc dodatnia)
Nadwyzka kosztow nad przychodami (wartosc ujemna)
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5 000,00
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0,00
7 129,48

lit '

-5

•n
0,00

-5 270,86

0,00
0,00
-13694,42

/an Buchwala
(Data i pqdpis osoby, ktorej powierzono prowadzenie ksia.g
rachunkowych)
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BILANS
sporzqdzony na dzieri 31.12.2017 r.
jednostka obliczeniowa:

zt.

Aktywa obrotowe, w tytn:
- naleznosci krotkoterminowe
FASYW4
Kapitat (fuudusz) wlasny, w tym:
- kapital (fundusz) podstawowy
- nalezne wptaty na kapitai podstawowy (wielkosc ujetrma)
Zobowiijxania i re/erwy na zobowii)zania. w tyra:
- rezerwy na zobowiajzania
- zobowia^zania z tytuhi kredytow i pozyczek
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Protokol weryfikacji aktywow i pasywow na dzieii 31.12 2017r.
w Fundacji Teatru Mysli Obywatelskiej

Nr konta
020

079
100

130

Nazwa konta
Wartosci
niematerialne i
prawne(prawa
autorskie do ksiazki)
umorzenie
wart.niemater.i praw.
Kasa krajowych
srodkow pieni^znych
Rachunek bankowy

Wartosc wg
ewidencji ksifgowej
na 31.12

Data spisu z
natury

10 000,00

10 000,00
13,27

1 186.48

31.12.2017

Sposob, metoda uzgodnienia
na 31.12
Uzgodnienie z ewidencjq
ksi^gow^

Zweryfikowano w
oparciu o analityk?
i dokumenty
zrodlowe

Uzgodnienie z ewidencj^
ksi^gow^

Zweryfikowano w
oparciu o analityk?
i dokumenty
zrodlowe
Zweryfikowano w
oparciu o analityk^
i dokumenty
zrodlowe- WB
31.12.2017
Zweryfikowano w
oparciu o
dokumenty
zrodlowe

31.12.2017
Potwierdzenie w oparciu o
wyci^g bankowy z 31 12/2016

132
202

224

Lokaty bankowe
Rozrachunki z
odbiorcami zobowiazanie
Rozrachunki z
Urz^dem Skarbowym
PIT 4 /nalznosc/

14 000.00
0,01

Uwagi

31.12.2017
Uzgodniono w oparciu o
analityke^

4,00
Uzgodniono w oparciu o
analityk§.

Zweryfikowanie w
oparciu o
dokumenty
zrodlowe

231

Rozrachunki z tytulu
umowy o
dzielo/naleznosc/

311

Magazyn (ksiazki
wydrukowane do
sprzedazy i na cele
reklamowe)

12 375.00

800

Fundusz Statutowy

9,404,54

Zweryfikowanie w
oparciu o
dokumenty
zrodlowe
Zweryfikowano z
dokumentami
zrodlowymi

6,00

Potwierdzono
stan zgodny z
dokumentem WZ
Zweryfikowane tytuly
zwiekszen i zmniejszen.

Warszawa, 15.01.2018r.

Sporz^dzil: Alicja Kalka
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Rozllczenie umorzenia majqtku trwalego za rok 2017/Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej lm.Z.Hubnera

Grupa srodkow
trwalych

Zal.2

ROZCHODY

ZWI^KSZENIA
Stan
pocz^tkowy
na 1 stycznia amortyzacja
darowizny
biezaca

likwidacja

sprzedaz

Stan koncowy
na 31 grudnia

darowizny korekta

0
I
II
III

IV

0.00

V

VI
VII

0.00

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

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.01.2018r.
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FUND..VTA ThAi RU MYSLI OBYWATELSKIEJ

im. Zygmunta Hubnera
r•} 511 Warszawa,ul.Czarnieckiego2/5
v
zal.nr 1
NiP 525-255-69-17, REGQG02lfc7$89&? majqtku trwalego za rok 2017/Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im.Z.Hubnera

Stan
Grupa srodkow
pocz^tkowy na
trwalych
1 stycznia

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Razem
Pozostale srodki
trwaleniskocenne
Wartosci
niematerialne
i prawne
Ogolem aktywa
trwale

darowizny

0.00

Stan koncowy
darowi na 31 grudnia
likwidacja sprzedaz
zny

zakup
srodkow
trwalych
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Rozchody

Przychody

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0

10,000.00
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