
FUNDACJA TEATRU MYSLIOBYWATELSWEJ
im. Zygmunta Hubnera

01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5
NIP 525-255-69-17, REGON 146729386

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 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: 1.01.2021 - 31.12.2021 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 polityk^
przyj^tych zasad rachunkowosci.

8. Srodki trwale o wartosci do 10 000 zl odpisywane sajednorazowo w miesiacu
wydania do uzytkowania oraz ujmowane w ewidencji srodkow trwalych ilosciowo- wartosciowej

prowadzonej (pozabilansowo) w koszty uznawane poprzez amorryzacjejednorazowa^

10 Do amortyzacji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o wartosci powyzej
10 000 z! 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 (materiafy zuzywane na biezaco i ich zakup jest realizowany na biezaco)

12 Wartosci naleznosci i zobowiazan uj§to w kwotach wymagalnych na 31.12.2021 r

13 Fundacja zgodnie z artykutem 3 ustla pkt 2 ustawy o rachunkowosci, sporzadzila uproszczony
rachunek zyskow i strat oraz uproszczona wersj? bilansu za rok 2021r
Fundacja nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

14 Wykaz majatku trwalego i jego umorzenie stanowi zalacznik nr 1 i 2 do bilansu

sporz^dzil: Alicja Kalka Data i miejsce: Warszawa, 22-01-2022



FUNDACJA TEATRU MYSLIOBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA HUBNERA
KRS: 0000466044

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z za-t. nr 6 do ust. o rach.
(Organizacja Pozarz.)

Okres objety sprawozdamem: 2021-01-01 - 2021-12-31
Dane identyfikujace jednostk?

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy: FUNDACJA TEATRU MYSLI OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA HUBNERA

Siedziba:

Wojewodztwo mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina m.st.Warszawa

Miejscowosc Warszawa

Adres:

Adree:

Kodkraju PL

Wojewodztwo: mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina: m.st.Warszawa

Ulica: Czarnieckiego

Numar domu: 2

Numerlokalu 5

Miejscowosc: Warszawa

Kodpocztowy:01-511

Poczta: Warszawa

Siedziba i adres przsdsiebiorcy zagranicznego - wypehiia oddziat (zaktad) przedsif biorcy zagranicznego:

Kod kraju [Country Code]:

Kod pocztowy [Postal code]:

Nazwa miejscowosci [City]:

Nazwa ulicy [Street]:

Numer budynku [Building number]:

Numer lokalu [Flat number]:

Identyfikator podatkowy NIP. 5252556917

Numer KRS. Pole obowiazkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego: 0000466044

Czas trwania dziatalnosci jednostki, jezoli jest ograniczony:

Dataod:

Data do:

Data do (w postaci opisowej)

Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem finansowym:

Data poczatku okresu. 2021-01-01

Data konca okresu: 2021-12-31

Zatozenie kontynuacji dziatalnosci:

Zatozenie kontynuowania dziatalnosci gospodarczej przez jednostka w daja.cej si? przewidziec przysztosci Tak

Nie istnieja. okolicznosci wskazuja.ce na zagrozenie kontynuowania dziatalnosci:

Opis okolicznosci wskazuj^cych na zagrozenie kontynuowania dziatalnosci

Omowienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji):
-aktywa i pasywa wyceniono wg zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci i zgodnie z polityka^ przyjetych zasad rachunkowosci,
-srodki trwate o wartosci od 1500 do 10 000 z) odpisywane sâ  jednorazowo w koszty, w miesiacu oddania do uzytkowania oraz ujmowane w ewidencji srodkow trwatych
ilosciowo-wartosciowej (prowadzonej pozabilansowo), w koszty uznawanepoprzez amortyzacj? jednorazow%
-do amortyzacji srodkow trwafych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o wartosci powyzej 10 000 zt., stosuje sie metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym
od osob prawnych,
wartosc naleznosci i zobowiazan ujeto w kwotach wymagalnych na dzieii 31.12.2021

ustalenia wyniku finansowego:
Rachunek zyskow i strat ustalono metody porownawcza^

ustalenia sposobu sporzqdzenia sprawozdania finansowego:
Po weryfikacji wszystkich kont aktywow i pasywow sporzadzono rachunek zyskow i strat w wariancie porownawczym i bilans.W obu arkuszach zastosowano uproszczenia dla
organizacji pozarzadowych

pozostate:

Unikalny idcntyfikator danych zcstawu: F29B9C49013E2D1
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FUNDACJA TEATRU MYSLI OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA HUBNERA

KRS: 0000466044

podpis o

Unikalny idcntyfikator danych zcstawu: F29B9C49013E2D1
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FUNDACJA TEATRU MYSLI OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA HUBNERA
KRS: 0000466044

Rachunek Zyskow i Strat - zgodnie z zai. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarz^dowa)
Okres objety sprawozdaniem: 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja

A. Przychody z dziatalnoSci statutowej

1. Przychody z nieodplatnej dzialalnosci pozytku publicznego

II. Przychody z odptatnej dzialalnosci pozytku publicznego

III. Prrychody z pozostatej dziatalnosci statutowej

B. Koszty dzialalnosci statutowej

1. Koszty nieodplatnej dziatalnosd pozytku publicznego

II. Koszty odptatnej dziatalnosci pozytku publicznego

III. Koszty pozostatej dzialalnosci statutowej

C. Zysk (strata) z dziatalnosd statutowej (A-B)

0. Przychody z dzialalnosci gospodarczej

E. Koszty dzialalnosci gospodarczej

F. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (D-E)

G. Koszty ogolnego zarza^du

H. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (OF-G)

1. Pozostate przychody operacyjne

J. Pozostate koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+W+K-L)

N.Podatekdochodowy

0. Zysk (strata) netto(M-N)

Symbol

A

A1

A2

A3

B

B1

B2

B3

C

D

E

F

G

H

i

J

K

L

M

N

O

Stan 11:1 koniec bie£acego
toku obrotowcgo

18 500,00
18 500,00

0,00

19 123,32
15 000,00

0,00
4 123,32
-623,32

-623,32
0,00
0,00

-623,32

-623,32

Dane porownawcze Stan na koniec ubiegfego
toku obrotowcgo

14 240,00
14 000,00

240,00

19581,26
15000,00

875,00
3 706,26

-5341,26

-5341,26
0,01

12,24

-5 353,49

-5 353,49

Unikalny idcntyfikator danych zcstawu: F29B9C49013E2D1

Wydruk z programu OGNIK e-Sprawozdania 2.0.06 - ognik.com.pl - Kccncja dla: 0000466044 Strona 1 z 1



FUNDACJA TEATRU MYSLI OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA HUBNERA
KRS: 0000466044

Bilans - zgodnie z zaf. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarza^dowa)
Okres objejy sprawozdaniem: 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja

AKTYWARAZEM

A. Aktywa trwate

1. Wartosci niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwate

III. Naleznosci dtugoterminowe

IV. Inwestycje dlugoterminowe

V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

1. Zapasy

II. Naleznosci krotkoterminowe

III. Inwestycje krotkoterminowe

IV. Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

C. Nalezne wptety na rundusz statutowy

PASYWA RAZEM

A. Fundusz wtasny

1. Fundusz statutowy

II. Pozostate fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegrych

IV. Zysk (strata) netto

B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania

1. Rezerwy na zobowiazania

II. Zobowiazania dlugoterminowe

III. Zobowia.zania krotkoterminowe

IV. Rozliczenia miedzyokresowe

Symbol

AZ

AA

AA1

AA2

AA3

AA4

AA5

AB

AB1

AB2

AB3

AB4

AC

PZ

PA

PA1

PA2

PA3

PA4

PB

PB1

PB2

PB3

PB4

Stan na koniec biezacego
roku obrotowcgo

24910,64

24910,64
6 562,50

18 348,14

24910,64
24 726,14
9 404,54

15 944,92
-623,32
184,50

184,50

Dane porownawcze Stan na koniec ubiegtego
roku obrotowcgo

25 349,46

25 349,46
6 687,50

18661,96

25 349,46
25 349,46
9 404,54

21 298,41
-5 353,49

0,00

0,00

tidtd

Unikalny identyfikator danych zcstawu: F29B9C49013E2D1
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Rozliczenie umorzenia majqtku trwalego za rok 2021/Fundacja Teatru Mysli Obywatelskiej im.Z.Hubnera Zal.2

Grupa srodkow
trwalych

0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Razem
Pozostale srodki

trwale-niskocenne
WartoSci

niematerialne
i prawne

Ogolem aktywa
trwale

Stan
poczqtkowy
na 1 stycznia

0,00

0,00

10000,00

10 000,00

Z W I ^ K S Z E N I A

amortyzacja
biezqca

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

darowizny

0,00

0,00

0,00

0,00

R O Z C H O D Y

likwidacja

0,00

0,00

sprzedaz

0,00

0,00

darowizny

0,00

0,00

korekta

0,00

0,00

Stan koncowy
na 31 grudnia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

10000,00

10000,00

Warszawa dnia 31 -01 -2021



FUNDACJA TEATRU MYSLI OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA HUBNERA
KRS: 0000466044

Informacja dodatkowa - zgodnie z zaf. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarza^dowa)
Okres obj?ty sprawozdamem: 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja

Rozliczenie roznicy pomî dzy podstawa. opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym (zyskiem, strata) brutto

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

B[-]. Pizychody zwolnione z opodatkowania (trwate roznice pomiedzy zyskiem/strata.dla celow
rachunkowych a dochodem/strata. dla celow podatkowych), w tym:

w przypadku wypelnienia pozycje sumuja.ce sie. do powyzszej

Wartosi laczna

z zyskow kapitalowych

z innych zr6del przychodow

Pozostate (Mozliwosc tqcznego podania roznic o wartosciach nizszych niz 20.000 zl)

z zyskow kapitalowych

z innych zrodet przychodow

C[-]. Pizychody ntepodtegajace opodatkowania w roku biezacym, w tym:

w przypadku wypetnienia pozycje sumujace si? do powyzszej

Wartosc tqczna

z zyskow kapitatowych

z innych zrodel przychodow

Pozostate (Mozliwosc facznego podania roznic o wartosciach nizszych niz 20.000 zl)

z zyskow kapitatowych

z innych zrodet przychodow

D[+]. Pizychody podlegajj|ce opodatkowania w roku biezacym, ujete w ksiegach
rachunkowych lat ubiegtych w tym:

w przypadku wypetnienia pozycje sumujqce si? do powyzszej

Wartosc laczna
z zyskow kapitalowych

z innych zrodel przychodow

Pozostate (Mozliwosc tacznego podania roznic o wartosciach nizszych niz 20.000 zl)

z zyskow kapitalowych

z innych zrodel przychodow

E[+]. Koszty niestanowiaee kosztow uzyskania przychodow (trwate roznice pomiedzy
zyskiem/strata. dla celow rachunkowych a dochodem/strata^ dla celow podatkowych), w tym:

w przypadku wypelnienia pozycje sumujqce si? do powyzszej

Wartosc laczna

z zyskow kapitalowych

z innych zrodel przychodow

Pozostate (Mozliwosc facznego podania roznic o wartosciach nizszych niz 20.000 zl)

z zyskow kapitalowych

z innych zrodet przychodow

F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodow w biezacym roku, w tym:

w przypadku wypelnienia pozycje sumujqce si? do powyzszej

Wartosc laczna

z zyskow kapitalowych

z innych zrodel przychodow

Pozostate (Mozliwosc lacznego podania roznic o wartosciach nizszych niz 20.000 zl)

z zyskow kapitalowych

z innych zrodet przychodow

G[-j. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodow w roku biezacym ujete w ksiegach lat
ubieglych, w tym:

w przypadku wypelnienia pozycje sumujace si? do powyzszej

Wartosc Igczna

z zyskow kapitalowych

z innych zrodel przychodow

Pozostate (Mozliwosc lacznego podania roznic o wartosciach nizszych niz 20.000 zl)

RokbJcisny

-623,32

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

Rok poprzedni

-5353,49

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

Podstawa prawna

Unikalny identyfikator danych zestawu: F29B9C49013K2D1
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FUNDACJA TEATRU MYSLI OBYWATELSKIEJ IM. ZYGMUNTA HUBNERA
KRS: 0000466044

Pozycja

z zyskow kapitatowych

z innych zrodet przychodow

H[-]. Strata z lat ubiegtych, w tym:

w przypadku wypetnienia pozycje sumujace si§ do powyzszej

Wartosc <aczna

z zyskow kapitatowych

z innych zrddet przychodow

![+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

w przypadku wypelnienia pozycje sumujace si? do powyzszej

Wartosc laczna

z zyskow kapitatowych

z innych zrodet przychodow

Pozostate (Mozliwosc lacznego podania roznic o wartosciach nizszych niz 20.000 zl)

z zyskow kapitatowych

z innych zr6def przychodow

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy

Rok biez^cy

0
0
0

0
0
0

-623,32
0

Rok poprzedni

0
0
0

0
0
0

-5353,49

Podstawa prawna

podpis moby sporyd^ajqcy data

Unikalny identyfikator danych zestawu: F29B9C49013R2D1
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