
TEATR WsPÓŁczEsNY
WARSZAWA ul. MOKOTOWSKA 13

BILANS JEDNOSTEK

z wvłaczeniem banków i ubozpisczycie|| na dzioń 31.12'2016 r.

)o
a.z
to

AKTYWA Stan na

a t  t '  ' n t Ę

itan na

r1  1 '  '61e
,oz
)or

PASYWA Stan na

11.12.2015

Stan na

a1  1 '  t n l^

\. Aktvwa truałe lań..3ust. l okt 13 2 563 094.26 2 459 553.95
\. Fundusz / kapitał własny 2 530 66,{.92 2 574 377,35

Wańości niemateriaIn9 i prawne :undusz podstawowy
' . t^ 'w. iA laL i  |ńaMl | . i i 2 E35 750.10 2 536 664.92

I (osztv zakończonvch prac rozwoi

IV :undugz zapagowy (zakladu,

nne wańości niemat. i Drawne
:unduBz z aktualizacji wycsny

la|iczki na wańośc| niemateńa|ne i VI tozostale fundusze rezoNvowo

?'A.'ówc 'kfwe t 2 563 094.26 2 459 553.9s lstratal z lat ubisofuch

1 rodki lrwałe 2 563 094.26 2 459 553.9s VI latratal netto 2Eo 085 2a 37 712.43

at )runty w tym prawo wieczyslego
| i l kńw 'n i '  dn|ń l | l

1 991 246,00
1 991 246.00

B zobowiązania I rezerwy na 469932,57 758 097.14

b) )udynki i budowle 225 677,46
212 330.30

Rezorwy na zobowiązania 207 000.00

t lEądzenia techniczne i maszyny 340 074,53
252033.02

RezeMa z Mułu odroczonego
ńó.{e|l.| | .|nĆhÓ.!ÓwedÓ

i ) irodki transpońu Rezerwa na świadczenia
emeMalne i oodobne

r) inne środki tMale 6 096.27 3 944.63 cłUooterminowa
krÓtkoterminowa

i tMa,łe w budowe )ozostałe rezerwv 207 00o,oo
za|iczki na środki tMałe w budowie ifugoterminowe

v. :|ługoterm inowe rozliczenia
$i^i'r,^L'ó.^rJa

(rÓtkoterminowe
207 000.00

\ktywa z tytułu odroczonego
rń.lAfkl| .lÓĆhr.|owedo

Zobowiązenia długoterminowo

nne rozliczenia miedzvokresowe łohec oozoslalvch iednostek

l ) (re.|ńV i Doivc7ki

Ąktywa obrotowe /ł/t3 503'23 872 920,54 nne zobowiązania |inansowe

r{3  338 50 ia 122,76 )) nne
I vlaterialy 1 13 338,50

1A 422,76
il lobowiązania krótkoterminowo 75158,U 215 233.35

)ółprodukty i produktv w toku
)lÓ.l|tklv dÓlÓwe

ec oozostafuch iednostek 35 970 82 1 83 1 80.00
rl i Dożvczki

r finansowe

fowaru t ) 'óhÓwi'7enie 7 tvłlń| doslaw: 34 1 10.56 82 988.82

Zaliczki na dostawy i ustugi Jo 12 miesięcy 34 1 10,56 82 988.82

|.laIeżnoścI krótkoterminowe l29 56/ć.93 7'l 358.1 lowźei 12 miesiecv

Na|eżności od pozostalych
129 6M.93 74 358.1 1

:aliczki otrzymane na dostawy

r) ! tytułu dostaw i usfug o okresie
trlatv do 12 mieŚiecv 17 341.49 24 233.94

:obowiązania weksIowe

)) ! Mułu podatkóW, dotacji' cel,

lbezpieczeń spotecznych i

ldrowotnvch oraz innvch Świadczeń 96 072.44 33  801 .1  7

)) tytułu podatkÓw. ceł, ubezpieczeń

ńńv^h ćM'iąd^7Ań 300.26 15 508.M

r) nne 16  251 -OO 16 323.00 n l Mułu Wnaqrodzeń 1 560.00 84 663,14

1 l odzÓne na drodze sadowei nne
i l l nweśtvcie królkotarminowe t97 269.96 67ą oo2.15 irndusze sDecialne zfss 39 1 7 6 2 32 053.35
'I (Ótkoterminowe aktywa finansowe

1 97 269.96 674 002,45
tv lozIiczenia międzyokresowo 394 774,13 335 863,79

b ) oozostafuch iednostkach ł miedzvokresowe 394 774.13 335 863 79

nne krótkoterminowe akty,\^/a tlugolerminowe 291 860,24 235 256.38

))
1 97 269 96 674 002J5

(Ótkoterminowe 102 913,89
100 607 41

srodki pieniężne w kasie i na
197 269,96 674 002.45

środki oienieżne

nne akt\^^la Dieniężne
Inne inwestvcie krÓtkoterminowe
KrÓtkoterminowg rozIiczgnia
ńiAd'w^krAa^wA 3 229.E4 6 137.22

suma aktywów 3 006 597.49 3 332 474.49
suma pasywów 3 006 597,49 3 332 474.49

Spo|ządzil:

ij ńłłcd,.

zatwierdzilWarszawa, dnia 31 .01 .2017



porownawczy

TEATR WSPoŁCZESNY
00-640WARSZAWA UL. MOKOTOWSKA 13

za poprzedni rok
obrotowy 2015

za bieżący rok
obrotowy 2016

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I 745 645.08 9 573 869.21

Przvchodv netto ze sorzedaiv produktÓW 2 029 445.08 2 023 869,21
tl Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartośĆ dodatnia, zmniejszenie

wańość uiemna)
il l Wńworzenie oroduktÓw na Własne potrzebv iednostki
IV Przvchodv netto ze spzedażv towarÓw i materiałÓw

Dotacie oroanlzatora na działa|noŚ Ć bieŻaca 6 716 200.00 7 550 000.00
VI Pozostałe dotacie i przvchodv na dziata|ność podstawową

B Koszty działaI ności operacyjnej 91',t5778,41 9 399 710,69

Amońvzacia 101 065.06 107  891 ,56
l l ZuŻvcie materiałÓw i enerqii 534 263.00 599 029.67
il l Jsłuqi obce 658 360.51 691  558 ,17
IV Podatki i opłatv 354  315 ,15 374 821.80

y'Vvnaorodzenia 6 247 771.05 6 319 422,80
VI Ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia w tYm: 1 158 630,53 1 213 826.99

emerytalne 528 666.35 552 067,83't_
" , l l

Pozostałe kosztv rodzaiowe 61373 ,11 9 3 1 5 9 . 7 0
WańoŚc sprzedanych towarÓW i materiałÓw

c Zysk (strata) ze sprzedaży 370 133,33 174158,52

D Pozostałe przychody operacyj ne 6'1 511,53 69 430,16

Zvsk z tvtułu rozchodu niefinansowych aktywÓw trwa'łych
t l Dotacie ooŚrednio zwiazane z działa|nościa operacvina
il l ĄktuaIizacia wańoŚci aktvwów niefi nansowych
IV I nne przvchody operacyine 6 1  5 1  1 . 5 3 69  430 ,16
E Pozostałe koszty operacyjne 869,63 207 001.75

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywÓw trwałych
tl Aktua|izacia wańoŚci aktvwÓw niefinansowych
i l l lnne kosztv ooeracvine 869.63 207 001,75
F Zysk (strata) z działa|ności operacyjnej -  309 491.43 36 586,93

G Przychody finansowe 10  406 .19 1125,50

tl Odsetki 10 406. '19 ' l  125,50
i lr Zvsk ze zbvcia aktvwÓw tn,vafuch

lnne

rl

Koszty finansowe

Odsetki
Inne

I Zysk (strata) brutto 299 085,24 37 712.43

J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia

slratv)
L Zvsk (strata)netto 299 085.24 37 712.43

Rachunek zysków i strat - wariant

sporządził

GŁ0WNY I{SIĘGIJWY

l,l,n,ć,
Boż/na Lineh

zatwierdził

Warszawa , dnia 31 .01 .2017r DYR TRU



TEATR WSPOŁCZESNY
Ul. Mokotowska 13
03-849 Warszawa

Regon 016333663
NIP 525- 000 -97- 72

PKD (2007) 90012,

RrK s/2000/sPw

Wprowadzen ie  do sprawozdan ia  f inansowego

za rok obrotowy 2016

trwający od 1 sĘcznia20|6 do 31 grudnia 20|6

1) Sprawozdanie finansowe sporządza Tęatr Współczesny z siedzibą w Warszawie, PruY
ul. Mokotowskiej |3, z przeciętnym średniorocznym zatrudnięniem w roku obrotowym
2016 wynoszącym 95 osób średniorocznie w prze|iczeniu na pełne etaty (w 2015 roku 95
osób średniorocznie w prze|iczeniu na pełne etaty)'

Teatr Współczesny, zwany dalej Instytucją, jest samorządow4 instytucją kultury.

organizatorem Tęatru Współczesnego jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór nad działalności4 Tęatru Współczesnego sprawują organy Miasta Stołecznego
Warszawy w zakresię ich kompetencji.

Przędmiotem działalności Teatru jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

o PKD(2007) - 900IZ - działalnoŚć zw|ąZana z wystawianiem przedstawień
artystycznych.

o PKD(2004) _ 923IA - działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych.

Zgodnie zę statutem Teatru Współczesnego' wprowadzonym Uchwatą
Nr XXXVIJI1 99912012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie zm|any statutu Teatru Współczesnego' do podstawowych zadań Teatru na|eŻy :

o Przygotowywanie i prezentacja przedstawięń teatralnych;
o Prezentowanie własnych przedstawien poza siedzibą Teatru;
. Współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistaml przy rea|izacjt zadan

statutowych;
. Udział w krajowych fęstiwalach i imprezach kulturalnych

z zabęsu swoj ej działalności; Prowadzenie działalnoŚci edukacyj nej i
upowszechniającej w dziedzinie teatru

o Prowadzęnie róŻnorodnych form teatralnych i przedsięwzięó artystycznych



W 2016r Teatr Współczesny wystawi| trzy premiery; dwie na dużej scenie przy ul.
Mokotowskiej 13.

-,,KAMIEŃ'' . reż. GrzegorzWiśniewski premiera |2.03.2016r

- .,,LEPIE J JUŻ BYŁo" . reż Wojciech Adamczyk premiera 15.10.2016r

oraz jedną na scenie w''BARAKU''

. ,, BUCHAREST CALLING,, - reż. Jaroslaw Tumidajski premiera 04.06.2016r

W repertuarze Teatru oprócz przedstawień premierowych są glane spektakle , których
premiery odbyły się w latach poprzednich i tak:

tvtuł sztuki
data

premiery

iIość przedstawień iIość
widzów
w 2016

l iczba
mieisc % frekwenci iw 2016

od dn ia
premiery

Scena - Mokotowskal_3
' .Ludzie iAnioły' ' 04-04-2009 21. 21.5 4 523 272 79,18%

"Hamlet" 01.-06-2012 27 L7I 5 073 272 69,08%
'' Najdroższy'' 16-03-2013 33 210 6 832 272 76,1-1%

,.Posprzata ne' ' 09-11-2013 23 126 3 696 272 59,08%

"Taniec Albatrosa 07-1L-f01.4 18 93 3 231, 27f 65,99%

N iepoprawni ( Fa ntazy)" 29.L1,.2015 35 46 6 065 272 63,7r%

Kamień,, 12.03.2016 I4 1'Ą 1  951 272 51,23%

,,Lepiej już było,, 15.10.2016 27 f7 7 746 272 r05,47%

Rązem w siedzibie 198 39 1L7 53 480 73,L4yo

Scena W BaIa|(u
"Mimo wszystko" 19-04-2005 1,6 189 1 058 98 67,47%
' .Zabóica' ' 26-01.2013 + 81 232 98 59,18%

,,Bucharest cal l ing" 04.06.2016 27 27 L769 84 78,00%

Rozem w siedzibie 47 3 059 4tgz 72,97yo

Poza siedziba 6 1,4tO 1 409 L00,07%

w tym:
w kra iu 6 1,4tO r409 100,07%

za granrca 0 0 0

Rqzem przedstąw. Włqsne

Przedstawienia qościnne

,,Skrzypek na dąchu,,

,,Skrzypek no dachu"

Razem gościnne

fr.06.20t6
2f.06.2016

25L

I

2

3

43 s86

272
544

816

59 081

272
272

816

73,77yo

rcj%
100%
100%

oGÓŁEM 254 44 402 s9 897 74,l3yo



Jak widać w powyzszej tabeli Teatt zagrał 25| spektakli ogółem w tym na duzej scenie 198
spektakli , a na scenie w Baraku z racji planowanej budowy Teatru s4 w repertuarze tylko
trzy sztuki i zagraliśmy 47 spektakli .

oprócz spektakli znajdujących się w repertuarze Tęatru na duzej scenie przy Mokotowskiej
odbyły się trzy spektakle (2I i 22 czerwca 2016r) sztuki pt. ,,Skrzypek na dachu''
wystawionej przez Mł'odzieŻov,ry Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego w
Warszawie. Teatr udostępnił młodzieŻy salę widowiskową zzap|eczem.

Na spektakle w Teatrze Współczesnym ł'ącznie ze spektaklem gościnnym (Skrzypek na
dachu) przyszł'o w 20161 44 402 osoby co dało frekwencję 74 %,

Największą frekwencją cieszyły się sztuki -,,Lepiej juz było''-105,47yo ,,Ludzie i anioły'' -

79,18o/o,,,Bucharest calling'' -78oń pozostałe sztuki od 50oń - 76% frekwencji.

Teatr Współczesny posiada grunt w uzytkowaniu wieczystym, który otrzymat nieodpłatnie
od Urzędu Rejonowego w Warszawie ul' Koszykowa 6 na podstawie protokołu uzgodnień
R.Wa.Gg.7224l696l94lBN z dnia 28.03,I997r. Działka o powierzchni 877m2 oznaczona w
ewidencji gruntów numęrem 119 w obrębie 5-05-06 przy u|, Jaworzyńskiej 1. Użytkowanie
wieczyste na99lat do dnia 30.04.2096r.Akt notarialny na uzytkowanie wieczyste powyzszej
działki został spisany w dniu 30.04.1997r z jednoczesnym wystąpieniem do Sądu
Rejonowego Warszawa Mokotów VI Wydział Ksi4g Wieczystych o zaŁoŻenię Księgi
Wieczystej. Wartość gruntu została ustalona na kwotę | 991246,- złotych /jeden milion
dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztęrdzięści szęścl' Na zlęcenie Tęatru
wyceny dokonała mgr.Inż. Jolanta Łopacińska, biegły z listy wojewódzkiej do szacowania
nieruchomości.

Grunt przy Jaworzyńskiej I został. zapisany w Księdze Wieczystej pod nr. Kw-204469.

2) Czas trwania Teatru Współczesnego, jako instytucji jest nieograniczony,

3) Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016r.
do dnia 31 grudnia 2016r, i jest porównywa|ne z rokiem obrotowym za rok 2015
trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015

4) Teatr Współczesny jest inst1.tucj4 kultury jednozakładową, nie posiadajqcą oddziałów. W
jej skład nie wchodzą wewnętrzne jednostkt organizacvjne sporządzające samodzielne
sprawozdania fi nansowe.

5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzonę przy zał'oŻęniu kontynuowania działalności
przęZ Teatr w dającej się przewidziec przyszłości.

Brak jest okoliczności wskazuj4cych na zagroienie kontynuowania przez nią
działalności.



-

6) Przyjęte przęZTeatr zasady rachunkowoŚci są stosowane w sposób ciągły
i w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przedstawiajq
się następująco:

Wartośó początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
wyceniana jest według rzeczywistych cen zakupu netto.

Środki trwałe otaz wattoŚci niematerialne i prawne' których wartoŚć jest mniejsza
niż 3.500,- traktowane są jako materiały lub usługi i księgowane bezpośrednio 100%
w koszty zużycia materiałów i usług.

odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych' dokonuje się w równych ratach
co miesiąc, stosując roz|iczanie amortyzacji metodą liniową wg stawek
podatkowych.

oznacza to, iz co miesiąc naliczane sq równe raty amortyzacjt od miesiąca
następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji, do całkowitego
zamofty zowani a, albo spr ze daiy, I ikwi dacj i, itp.

Nalezności i zobowiązania sę wycenione w kwotach wymagających zapłaty,

okreŚlonych w zawartych z kontrahentami umowach.

Zakres usług jakie świadczy Teatr Współczesny powoduj e, Że nte posiada aktywów
takich jak: towary, produkty gotowe, wymagającychszczególnej formy wyceny.

Posiadane materiały w magazynie ptzeznaczone są do produkcji i naprawy środków
inscenizacji do sztuk wystawianych w Teatrze, Materiały przyjmowane są do
magazynJwgrueczywistych cen zakupu netto, a rozchodowywane wg
rzeczywistych cen nabycia netto jako przeciętna-średniowazona.

o Teatr Współczesny nie posiada kont w walutach obcych.

o Instytucja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporzqdza
porównawczy rachunek zysków i strat według zał'ącznika nr 1 do ustawy
o rachunkowości, zmodyfikowanym i przekształconym z dniem 1 stycznia 2010 r.
w oparciu o regulacje określone w art.50 ustawy o rachunkowości - dostosowanie do
potrzeb i specyfiki działalności. W przypadku gdy ottzymana dotacja stanowi jedno
z bezpośrędnich Źródęł finansowania podstawowej działalnoŚci operacyjnej,
wówczas jest ona wykazana w rachunku zysków i strat w grupie A przychodów
(,,Przychody netto ze sprzedaŻy i ztownane z nimi'''), Pod warunkięm, Że dotacja ta
nie została przyznarta na sfinansowanie nabycia lub wytworzęnia środków trwałych.



o Teatr Współczesny w 2016r nie otrzymał dotacji na sfinansowanie nabycia lub
wytworzenia środków trwałych.

tr Teatr nie miał obowtązku sporządzania Rachunku przepływów pieniężnych za 2016r

.Roczne sprawozdanie finansowe Teatru Współczesnego za 20|6r podlega badaniu
przez firmę audytorską. Badanie to nie wynika z ustawy o rachunkowości lecz jest

zapisane w umowie Dyrektora Teatru z organizatorem _ Biurem Kultury Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy.
Kwota za audyt wynikająca Z umowy wynosi 4 900.00/słownie: cztery tysięce
dzi e wi ę ó s etlnetto. F i rmę audyo r ską zatw ięr dził ot ganizatot,

Po wyborze przez Organizatora i zatwterdzeniu oferty w dniu 16.11.2016r Teatr
Współczesny zawarł dnia}l listopada 2016r umowę zfirmąaudytorsk4
,'POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ,,PROFIT'' spółka Z o,o. z
siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 4l lok.28 02-52| Warszawa wpisan4 do
Rejestru Przedsiębiorców pod nr'KRS 0000014823 oraz wpisanych na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr. 250 rejestru
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Warszawa, dnia 3 I.0I.2017 r

Podpisy na niniejszym materiale ,,Wprowadzenię do sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2016 składają, zgodnie z zapisami w Rejestrze Instytucji Kultury:

Teatr Współczesny RIK 5/2000/SPW

1. Maciej Englert - Dyrektor

GŁÓWNY I{SIĘqtjwY
2.BoŻena Linek- Główny Księgowy
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TEATR wsPÓŁcZEsNY
UI. MOKOTOWSKA 13
00-ó40 Warszawa

Regon 016333663, NIP 525-000-97 -72
PKD (2007) -e0o1z

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

za rokobrotowy 2016

sporzqdzone według wzoru okreŚlonego w załączniku nr l do Ustawy z dniaf9 wrzeŚnia 1994 r,
o rachunkowości (tekst jedno|ity Dz.U. z2009 r. nr |52,poz. |223 zpóźn,zm.)

Dodatkowe informacje i objaśnienia zostały zaprezentowane ponizej, w oparciu o art. 48,
ust.1' pkt 2 ustawy o rachunkowości, w układzie punktów oraz podpunktów, wynikających
z zał.4cznika nr 1 _ ,,Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansolvym,
o którym mowa w art' 45 ustawy o rachunkowoŚci, w częŚci ,,Dodatkowe informacje
i objaśnienia''"
Zgodnie z art.48, ust.2 zakres informacji dodatkowej - określa załącznik nr 1 do ustawy
o rachunkowoŚci.

Dodatkowe informacj e i obj aśnienia ob ej muj q w szcze gólności :

- Funkt L *

I) Szczegołowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wańości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego' zwiększenia i zmniejszenia z tsĄułu: aktualizacji wartości, nabycia'
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, amoftyzacji lub umorzęnia _

zawierają tabele.

omówienie przychodów i rozchodów środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych zostało zaptezentowane ponizej:

Wartośó początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyceniana
jest według rueczywistych cen zakupu netto.
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Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość jest mniejsza n|i
3500,- traktowanę są jako materiały lub usługi i księgowane bezpośrednio I00% w koszty
zuŻycia materiałów i usług.

odpisów amortyzacyjnych od wartości pocz4tkowej poszczególnych środków trwałych,
które podlegają amortyzacji i wartości niematerialnych i prawnych dokonano w równych
ratach co miesiąc' poczQwszy od pierwszego dnia miesięca następującego po miesi4cu,
w którym środek trwały przyjęto do uzywania, do końca tego miesiąca, w którym następuje
zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z tch wartością początkową lub w ktorym
postawiono je w stan likwidacji, zby,to lub stwierdzono niedobór (zasada zawarta w ZPK).

W planie amortyzacji załoŻono rozIiczanie amortyzacji metodą liniową,

- Według stanu na dziefi 31 grudnia 2016 roku zostata przeplowadzona inwentaryzacja
Srodkow trwałych metodą weryfikacj i.

Przychodu wartości niematerialnych i prawnych w 2016 roku nie było.

Przychody środkow trwałych w 2016 r, dotyczyły:

Wyszczególnienie

Zakupy o wartości j ednostkowej

Razem
powyżej 3,5 tys. zł

srupa 6 Urzadzenia techniczne i maszyny 4 351,25 4 351,25

I
Zestaw komputerowy do
oroiekcii obrazów

4 35r,25 4 35t,25

4 351,25Razem Środki trwałe 4 351,25
zrcgo:

ogółem środki trwałe sfinansowane

ze środków własnvch
4 35t,25 4  751  ) S

Środki trwałe sfinansowanę ze Środków Miasta
Stołecznego Warszawy

0 0

ogółem zakupione środki trwałe

w 2016 roku
4 351,25 4 351,25

Ceną nabycia środków trwałych jest cena netto bez naliczonego podatku VAT'

Zmntejszenia Środków trwałych w 2016 roku nie było.

Inwestycje długoterminowe w 2016 roku w Insty'tucji nie występowały.

Zatqcznik nr l - Szczegół'owy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego' zwiększenia i zmniejszenia
oraz stan końcowy i podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amorty zacji lub umorzenia.
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l) Teatr posiada grunt w uz)'tkowaniu wieczystym.
Grunt ten Teatr otrzymał nieodpłatnie od Urzędu Rejonowego w Warszawie ul.
Koszykowa 6 na podstawie protokołu uzgodnień R. Wa'Gg. ]227l696l94lBN
Z dnia2ł.3.I997r.Działka o powierzchnl877 m2 oznaczona w ewidencji gruntów
numerem 1 19 w obrębie 5-05-06 przy u,jaworzyńskiej 1. Uży.tkowanie wieczyste
wynosi 99 |at do dnia 30 kwiętnia 2096r, Wartośó gruntu został'awyceniona na kwotę
I 99I 246,-(eden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieŚcie
czterdzieści sześć złotych) Grunt został' zapisany w Księdze wieczystej
pod nr. KW-204469

2) W roku 2016 nie wyst4piły zobowiązania wobec budzetu z ty.tułu prawa uzy.tkowania
wieczystego gruntu.

Fundusz instytucji kultury

Obroty na Funduszu instytucji w roku obrotowym 2016 zaprezentowano w ponizszej tabeli:

Fundusz instyucji - Bilans otwarcia
na  01 . 01 . 2016

2 835 750,16

Zwiększenia,. 0,00

Zmniejszenia: 299 085,24

Bilans zamknięcia na 3|.|2.20|6 2 536 664,92

W roku 2016 Fundusz Instytucji został zmniejszony o stratę bilansową za20I5r w rłysokości
299 085,24 i na dzien 3|.12.20t6r wynosi 2 536 664'92 (słownie zł.. dwa miliony pięóset
trzy dzieści sze śó tysięcy sze ść set sze Śćdzi e si qt cztery i 92 l 1 0 0)

Teatr Współczesny zamknął rok obrotowy 2016 zyskiem w wysokości 37 712,,43

Decyzją Dyrektora Teatru zysk zwiększy Fundusz Rezerwowy.

3) Stan na początek roku obrotowego. zwiększenia i wykorzystanię oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zapasow}'ch i rezerwowych:

. Kapitał zapasowy w Instytucji nie występuje.

. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny nie występuje.

o Pozostałe kapitab'(fundusze rezerwowe) -( w 2016 fundusz rezerwowy nie
występuje )

o Inne rezerwy nie występują.
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4) Dane o odpisach aktualizujących wartość naleznoŚci. ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego. zwiększeniach. wykorzystaniu" rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego"

W roku obrotowym 2016 - nie było potrzeby dokonywania odpisu aktualizującego wartości
nalezności.

Nie ma spraw sądowych związanych z windykacjami nalęzności Teatru Wspótczesnego.

5) Podział zobowi4zań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego" przewidywanym umową. okresie spłaty.

Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy w Insty.tucji nie wystąpiły.

Zobowiazania krótkoterminowe na dzien bilansowy stanowią zobowiqzania wobec
pozostałych jednostek i wynoszą 215 233'35 ztego:

Lp. Zobowiazania kótkoterminowe (l + II) , z tego: 21s 233.35

I Wobec pozostałych iednostek (1+2+3+4) r83 180.00

z tltułu dostaw i usłue. o okresie w\,rnagalności' w tym: 82 988.82

do l2 miesięcy 82 988.82
2 . z ttułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych Świadczeń l 5  508,04

3 . z tl'tułu r.t"/nagrodzeń 84 683.14

4 . lnne 0,00

II
Fundusze specja|ne: Zaktadowy Fundusz Świadczeń
Socialnvch 32 0s3.3s

Ana|tzę wiekową zobowiązań z t}tułu dostaw i usług według stanu na dzien 3l grudnia
20 I 6 przedstawiono ponizej :

Pozostałośc Za|<ładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych na dziefi 31 grudnia 2016 roku

przechodzi saldem w kwocie |5 730,35 zł, zwiększając Środki tego Funduszu do

wykorzystania w 2077 roku.

Razem zobowiązania z
tyt. dostaw i ustug

do I m-ca od l-3 m-cy od 3-6 m-cy od 6-12 m-cy ponad 1 rok

Pozostałe iędnostki 82 988,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Komisja Socjalna sporządziła Sprawozdanię z wykonania preliminarza w Zakresie

wykorzystania środków Zakł'adowego Funduszu Świadczeń Socjalnychza2OI6 rok

w Teatrze WspółczesnymZ siedzibą w Warszawie.

6) Wykaz istotnych pozycji czynnych i bięrnych rozliczeń międzyokresowych

Teatr Współczesny dokonuje czynnych roz|iczeń międzyokresowych kosztów' jeŻe|i dotyczq
one przy szłych okresów Sprawozdawczych.

D o czynny ch r o z|iczęń mi ę dzyo kre s o wych ko sztó w za|iczono..

tr Krótkoterminowe rozliczęnia międzyokresowę' zapr ezentowane w tabeli :

20l6 KDS Sp.z o.o Zakup blankietów bi|ętów teatralnych do wykorzystania w 20|7r 3 s80.2f
2016 PZU SA lII Insoektorat W-wa Ubezpieczenię samochodu Ręnau|t Master na20|7r 2 557.00

Razem krótkoterminowe RM K 6 137.22

W pozycji krótkoterminowe roz|iczęnia międzyokresowe ujęto nakłady poniesione przez
Teatr i roz|iczane w koszty w kolejnych okresach, przy czym rozliczenię nie mozę trwać
dłuzej niż. 12 miesięcy'

Konta dotyczqce roz|iczeń międzyokresowych kosztów funkcjonują na zasadach kont
rozrachunkowych. Koszty działalności operacyjnej obciąŻane Są W okresie' w którym
ewidencjonowane na tych kontach wydatki podlegaję rozliczeniu.

Rozliczenia międzyokresowe bieme w roku 20|6 wyniosły 335 863'79
Rozliczenia krótkoterminowe są to wpłaty za zakupione bilety na spektakle grane w
styczniu 20I7r' w wysokości 100 607,4I

Rozliczenia długoterminowe to wartość nętto środków trwałych sfinansowanych z dotacji
inwestycyjnych otrzymanych od organizatola, a nię umorzonych do dnia 31.I2.2014r oraz
dotacje inwestycyjne otrzymanę w 2015r w łącznej wysokości 235 256,38

7) Wykaz grup zobowięzań zabęzpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego
rodzaju):

Na dzień bilansowy Teatr nie posiadała zobowiązan zabezpieczonych na maj4tku'
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8) Zobowiązania warunkowe. w tym równiez udzielone przez jednostkę gwarancje
i poręczenia. takze wekslowe.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku Teatr nię posiadał zobowtązań warunkowych, w
tym równiez udzielonych gwarancji i poręczeń,ł'ącznie z wekslowymi'

- Punkt 2 -

Podstawowy rodzaj działalności Teatru Współczesnego stanowi4 usługi w zakresie
kultury: przygotowywanie i prezentacja spektakli teatralnych.

Rodzaj przeważĄącej działalności :

według PKD (2007) - 9001Z - działalność zwiqzana z wystawianiem przedstawień
artystycznych

Ceny biletów wstępu na spektakle ustalane sąprzęz Dyrektora Teatru .

Ewidencja sprzedaiy biletów wstępu jest prowadzonaprzy uzyciu kas fiskalnych Teatru.

1) Struktura rzęczowa (rodzaję działalności) i teĘvtorialna (kraj. eksport) przychodów
netto ze sprzedazy produktów" towarów i materiałów przedstawia się następująco:

a) STRUKTURA TERYTORIALNA SPRZEDAZY

Struktura terytorialna Rok obrotowy 2015 Rok obrotowy 2016 przyrost/
spadek w z l

zł % zl % zł

sprzedażL biletów w
siedzibie

2 013 083,76 t00% 1 940 082,41 97,070/o - 73  00 t , 35

sprzedaŻ krajowa 0 0 58 500,00 2,93% +58 500,00

Przychody netto ze
sprzedaŻy,razem

2 013 083 ,7 6 I00o/o 998 582,41 100.00 l 4  501 , 35

Przychody nętto Ze sprzedaŻy bilętów w 2016 roku wyniosły

|998582,4|zł ibyłyn iŻsze  o  14501,35zł ' ,w s tosunkudo2015roku,wktó rymwyn iosły
2 013 083,76 zł'.
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Szczegółowe omówienie działalności artysĘcznej i merytorycznej' Teatru
Wspólczesnego zosta|o zaprezentowan€ w Sprawozdaniu z dzia|a|ności arĘsĘcznej i
merytorycznej w 20|.6 roku - Sprawozdanie z działalności Teatru w 20]6 roku.

Przychody netto ze sprzedaŻy towarów i materiałów nie występowały.

b) STRUKTURA RZECZOWA SPRZEDAZY

Przychody według rodzajów świadczonych usług wynosiły:

SprzedaŻ programów * Sprzedajemy programy i plakaty do sztuk będących w repertuarze
jak i te z archiwum Teatru.

Szczegółowa prezentacja przychodów została przedstawiona w powyzszej tabeli.

Wydawnictwa płytowe _ nie występują

Ceny wydawnictw sprzedawanych s4 cenami umownymi .

Dotacja od organizatora Teatru Współczesnego' to jest Miasta Stołecznego Warszawy na
działalnośó statutową Teatru wynosiła w roku 20l6 kwotę 7 550 000,00

(słownie :siedem milionów pięćset pięćdziesięt tysięcy złotych)

Dotacje na celę statutowe z innych źródęł.

W 20l6r Teatr Współczesny nie otrzymał dotacji na cele statutowe z innych żródeł,

Struktura rzeczowa Rok20 l 5 Rok 2016

zł zł

usługi krajowę zw. zYAT 0 67 283,75

sprzedaŻ biletów 8% VAT 2 013 083,76 | 940 082,41

SprzedaŻ programów 23% v AT 10 970,67 l6  786,80

Pozostała sprzedaż 23% v AT 5 390,65 l0  500,00

Pozostałe przychody 71 917,72 59  771 , 91

Razem 2 l0l  362.80 2 094 424.87
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Nalezności długoterminowe na dzien 31 grudnia 2016 nie występują'

Kwoty nalezności krótkoterminow}'ch od pozostałych jednostek na dziefi 31 grudnia 2016r.
vtynoszązł. 74 358,II
ztego:

o ztytułu dostaw i usług 24233,94
o ztytułu podatków 33 801,17
tr inne dot. rozhczen z pracownikami 16 323,00

Analizę wiekową należności krótkoterminowych z t}tułu dostaw i usług. według stanu na
dzięn 31 grudnia 2016 roku przedstawiono ponizej:

Razęm nalezności
krótkoterminowe

do I m-ca od 1-3 m-cy od 3-6 m-cy od 6-12 m-cy

0,00 0,00 0,00
Na|ezności od pozostĄch
iednostek

24 233,94

24 233,94 0,00 0,00 0,00

Wykazane wyiej należności nadziei 31 grudnia 2016 roku dotycząnaleinoŚci od firm.

Konieczność zarachowania odsetek na dzięń 31 grudnia 2016r. - nie wystąpiła.

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W Teatrze w 20|6 roku nie wystąpiły odpisy aktualizuj4ce Środki trwałe.

3) Wysokość odpisów aktualizując}'ch wańośó zapasow
W Teatrze nie było w 2016r aktualizacji wartości zapasów.

4) Informacje o przychodach. kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
w roku obrotowym nie zaniechano świadczenia usług w zadnym zakresie.

5) Rozliczenie głównych pozycji rózniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodow)'m od wyniku finansowego (z)rsku) brutto.

Wynik finansow)' brutto za 2016 rok w)'nosi 37 712.43 . Odroczony podatek dochodowy w
instytucjach kultury nie występuje.
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Podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ( CIT) wynosi

0,00 zł (nie występuje).

W myśl art.7 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu

podlógającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym nię uwzględnia się przychodów,

) r.toł.n aochody są wolne od podatku oraz kosztów sfinansowanych tymi przychodami.

Szczegóły przekształceniazaprezentowano w załqczniku do deklaracji CIT-8 i CIT-8O

nakłady na

!
!

niefinansowe aktywa trwałe, jak następuje:

nakłady na wartości niematerialne i prawne
nakłady na środki trwałe

Razem:

W roku 2017 planuje się:

D nakłady na wartości niematerialne i prawne
! nakłady na środki trwate

Razem:

0,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł

6)

7)

a)

0,00 zł
4 351,25 zł'
4 35I,25 zŁ

na własne potrzeby.

Lp. Nakłady na:
Poniesionę w roku
obrotowym 2016

Planowane na
2017  r o k

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00

powyżej 3,5 tys. zł 0.00 0,00

2 Nabycie środków trwałych, w tym: 4 351,25 50 000,00

powyŹej 3,5 tys. zł 4 351,25 50 000,00

na ochronę środowiska 0,00 0,00

3 Środki trwałe w budowie * 0,00 0,00

- w tym na ochronę Środowiska 0,00 0,00
t{ Inwestycje w nięruchomości i prawa 0,00 0,00

Razem 4 351,25 50 000.00
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Teatr Współczesny nie ponosił w 2016 r. nakładów na środki trwałe w budowie.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związanę Z ochroną środowiska' nie ltystąpiły
w roku obrotowym 2016 i nie są planowane na2077 rok.

9) Informacie o zyskach i stratach nadzwyczajnych. z podziałem na losowe i pozostałe,

Zyski i straty nadzv,ryczajne w roku obrotowym 20|6 nie wystąpiły.

l0)Podatek dochodowv od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił w roku 2016 podatek dochodowy związany z operacjami
nadzwyczajnymi.

-PunktZa-

Teatr Współczesny w 2016r nie posiadał kont w walucie obcej.

. Ptłnkt 3 -

Teatr Współczesn}' nie ma obowiązku sporz4dzania rachunku przepływów pienięznych

- Punkt 4 -

Informacje :

1) o charakterzę i celu gospodarczym zawartych przęz jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na
sytuację maj4tkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy Teatru,

2) o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartychprzezjednostkę na innych
warunkach niz rynkowe ze stronami powi4zanymi, ptzęZ które rozumie się jednostki
powiązane _ nie dotyczą samorz4dowej instytucji kultury.

'  Ustawa zdnia27 kwietnia 2OO1 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.z2008r. nr 25,poz'15OzpÓŹn'zm.).
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3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, Z podziałem na grupy
zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2016r w Teatrze Współczesnym wynosito w przeliczeniu na
pełne etaty 95 osób w tym:

- dyrekcja 3
- pracownicy artystyczni 43
- pracownicy techniczni 29
- pracownicy adm-biurowi 12
-pracownicy gosp i obsługi 8

Zatrudnięnie według stanu w dniu 31 XII2016 roku prezentuje ponizszatabe|a,"

Lp. Pracownicy
Etaty

3t .12 .2016
Osoby

31.12.2016

Osółem (l+2+3+4) 96 98

I Pracownicy mer\toryczni w tym: 45 4()

Dyrektor Artystyczny -
Kierownictwo Insttucii I

I Pracownicv techniczni 29 29

Pracownicv administracii w tvm: t 4 15
Kierownictwo instvtucii 2 2

Pracownicv biurowi t2 t4
+ Pracownicy gospodarczy iobsługi 7 8

W okresie 2016 roku zatrudnienie w Instytucji kształtuje się na poziomie roku 20l5 i wynosi
średniorocznie 95 etatów. Na dzięń 3I,12'2016r Zatrudnienie wyniosło 96 etatow.
Zmiany nastąpiły w dziale artystycznym wzrost zatrudnienia o 3 osoby z jednoczesnym

spadkiem zatrudnienia w dziale gospodarczym i obsługi o 3 osoby.

- Punkt 5 -

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujęt}'ch
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. w tym o rodzaju popełnionego
błędu oraz kwocie korekty.
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Do dnia sporządzęnia Sprawozdania finansowego Za 2016 rok,

nie wystąpiły znaczącę zdarzenia dotyczące lat ubiegłych' w tym popełnione błędy lub

korekty. które nie Zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku

obrotowego.

2. Informacje o znacząc}'ch zdarzeniach" jakie nast4piły po dniu bilansowym.
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły
zdarzeniapo dniu bilansowym, które nie zostały, a powinny byó ujęte w księgach
rachunkowych roku obrotowego.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)

rachunkowości. w qrm mętod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego" jeżeli wywierają one istotnv wpłvw na sytuację
majątkową. finansową i Ęvnik finansowy jednostki" ich przyczyn)r

i spowodowaną zmianami kwotę w}'niku finansowego oraz zmian w kapitale
(funduszu) własnym.

Nie dotyczy Teatru Współczesnego w sprawozdaniu finansowym za20l6 rok.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośó danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzaj4cy ze sprawozdaniem za rok obrotoĘy.

Nie dotyczy Teatru Współczesnego w sprawozdaniu finansowym za2076 rok.

' Punkt 6 -

l) Informacje o wspoln}'ch przedsięwzięciach. które nie podlegają konsolidacji'

W 2016 roku Insty.tucja nie realizowała przedsięwzięć wspolnych.

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji z jednostkami powiązanymi nie występują.

- Punkt 7 -

l) W roku obrotowym nie nastąpiły poł,ączenia insty.tucji.



Teatr Współczesny w |I/arsząwie
Dodatkowe informacje i objaśnienia zą rok obrotowy 20I6

"Punkt B -

Nie występuje niepewność co do mozliwoŚci kontynuowania działalności Teatru
Współczesnego

Fundusz instytucji, na dzięil3l.12.2016r wynosi 2 536 664,92 zł'.

Roczne sprawozdanie finansowe Teatru Współczesnego za 2016 rok podlega badaniu
przez firmę audytorską. Badanie to nie wynika z ustawy o rachunkowości lecz jest zapisane w
umowie Dyrektora Teatru z organizatoręm - Biurem Kultury Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy. Wynagrodzęnie za badanie bilansu wynosi 4 900,00 zł'otych netto.

- Punkt 9

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób
wpĘnąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki'
należy ujawnić te informacje.

W roku 2016 nic takiego nie wystąpiło.

Warszawa, dnia 3 1 .01 . 2017 roku.

Podpisy na niniejszym materiale ,,Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2076,
obejmujący okres 01 ,0I.2016 do 31.72.2016,, składają, zgodnie z zaplsami w Rejestrze
Instytucji Kultury:

Teatr Współczesny Nr RIA 5/2000/SPW

1. Maciej Englert - Dyrektor

ctÓWNY
2,Boięna Linek - Główny Księgowy
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O P I N I A

n i e z a l e z n e g o  b i e g l e g o  r e w i d e n t a

dla Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy

TEATR WSP6LCZESNY
z siedziba w Warszawie, ul. Mokotowska r3

PEpro{adzili<my badani. d4c7lrego sDnwozdlria nronsowcgo a ro* 2016 r. TEATRU

WSP6LCZESNECO z riedzib4: 0Oi4O Wffia*q ul Mokotowskr lr. na ki6E sklrda si9

vprowdzenie do sprrwozdaiia fi n.isowdgo,

b1l$t rprzqdzony nrdzie'i ll grud.ia20l6'..

-ra.hunelzysk6winftr atukobroto*yod0l rycznia20l6r.do ll srudnir20l6r,

doddko*e irronncF i obFsiienia

Dyr.klor Tsdru jen odpowiedzialny za prawidluwoj': kriqs ruchunko*ych, spozrdanie i rr(elq

ceznra.jt rego spfiRozdaDia fiiansoseco 7€odn,e z u{req 7 diia 29 wrnm 1991 ,. o

mchmkoNolci (Dz. U. z2016r. poz 1017) ,,Nrsr o n.hunko*o3.i , *ydrnlmi mjej podnr*ie

p'xp&mi wykotrr"r7trfi onz iinyn'i obowiqTDjqcydr p'rp$mi pfutrx l)/rckror Tcarto jci

rdvniez odposiedziiny za konFolt *e*nflznq, kt6r4 uznaje za riezbdnr, rby spoe4dzane

spnwozdrria finansowd byly solne od niepnwidloqolcipo\*ralrch wskdelcelowlch dziah'l lub

zSodnie z trnawa o rrchunliowoici DyEkior Tefttr jei zobowi4any do zapesnienia, aby

snm*ozdan'e um'sovespeliiaro wy'nrSrnir p'z.widz'rn. * umwic o Ghtrfkowoici

Nrszym adirilm bylo wttuzonie opinii o rth, czy sp *ozdmie finrn$wc rarelni! i jNo.

pqed{rs'r syrurc.re maj4rko*4 i fi"5isow4 jrk re? wyiik nMisowy Tetrru ?aodne z D'ajqcyN

zsroso*riic pEepi$nri unr*y o rrchfi[osoici i peyjltymi asdrmi (jroliryLl) ra.hnDkosoici.

Badrnic \prrwoTd.rir fi nriso"re. p'ltro$rdTiriimy sosowtric do N!rf owi.i,,

l) rozdzialr 7 u$r*y o rrchunkosoici,

2) NraloNy.h iddrrddw ft$izji finansowoj, wydrnych pz.z Krijov4 Rrdg Bicglych

RewideDdw v Polsc e.



Itlg kcje b natlidajq nr nd obowi4zek ponlpowmia zgodnego z asadaml e.yh oraz zphno*ania

i p@pF*addnh b.dania w tali spos6b, aby uzyskaa ncjonaln{ peMold. 2e spmwozdanie

finmsowc i ksiggi Echunkowc $anowiqe Cldsbwq jego sPonqdzcnia sq wolnc od islor.ych

3rdflic polegr ff praprc*adzeniu IJNedur naj{cych m eltr uzyskmie dowod6w badania

dotycacych k*ot i inlomeji ujasniony.h w spmwozdaniu findso*ym Wyb6r p@edu badanir

zatct od naszego osqdq w itm ocany iyzyk. wys4pienia nrohych nicpnwidlosoici w

sFarozdadu nnlNowyn n! skutek celowych dziala'i lub hlldbw Pupmwadzjac ocenl rego

ryzyka bieamy pod usagr lontmh *ewn9tzn4 zwitan4 E spoz4dunien ord tureln4

pl@nbcjq sprawozdania lin.nsorego w colu atloowania sosownych do o*olicznoi.i procc'lur

baduia nie za( w celu wyEzenia opinii na renat skur{znolci dzirlmia kontoli we*nrtznej *

Tea@. Badmie obejmuF dwnie, ocenq odpowiodnioa.i sosowaicj polilyki mchun*owoici,

6adnol.i sz.trnkdw dokonmych nuz Dyrekrora reato oru o.enr os6lnej prernhaji

spra*ozddia nnansowego

Wymzlmy puekon.nic, ze uzyskane przz nrs dowodt bdmr dmo*4 raiarczl4.q '

odpowiedniqpod$awEdo*yraienirt'eznasop,nii

N6zyn zdaniem, zbadme spraiozddie iinmsoqe:

r) pakaztrjc ftclDy ijasny obru sytr.ji najqrkovej i fimNowej badareso Teah na dzie'i 3l

gndnia 2016., jak tet jej wynik finansowy a ok oboroey od 01 srycznia 2016 r. do 3l Eodnii

2016 r., 4odn1e z mjqcymi a$osowanic puepisam' nstawy o rachunkowoici i przyiriymi zdadam,

b) zo$rlo sporadzone mpod{awietB*idlowoprc*adzonych k\i{e mchunkowych,

O jes ?Aodnc co do fomy i iEici z obo*iqzuj4cyhi Teat poepnani pnwa i posanowieiiami

PG$owadaj4cybdroi. y in {b porrkicAo

PTt  P t  C:  r : t - f  s r  r io
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1]RZAD MIASTA STOTECZNEGO WARSzAWY
Birro K'rllury

$tftr, *u@!n v?ritr !r vwlnMEawa pr

KU-F.3035. 41 .2017 FtY
?.t(iu, <J -F

Ivlaciej Englert

T.atru Wsp'tczGnego

2-*."----,- p-*,;z*--*-:
Na podslawie udzielonego ptzez Prezydenla Miasta sloiednego waBzawy

pelnomocniclwa Nr GP-OR.0052.5129.2013 z dnia 5 grudna 2013 oku

w pzedmiocie zalwierdzania rocznych sprawozdan rinansowych insry,iucji kuriury,

dla kt6rych organizatorem jest m.st. Wa6zawa w&lqzk! z art. 3 ust.1 pki7 iaft.53

ust 1 uslawy o Echunkowosci z dn. 29 wrze6nia 1994 r. (D2.U.2013.330j.i.),

zatuierdzam sprawozdanie linansowe z ok obrclowy 2016 Teatru

Wsp6lczesnego, ul. Mokotowska 13,00-640 WaBzawa zgodnie z zalaenikiem.

Jednoczesnie zobowiqzuje Pana Dy€ktora do umieszczenia w Biu etynie Infomacji

Publienej inslr4ucji andierdzoneso sp€wozdania finensowego za 2016 rok.

Zup Prc2ydenla n st Warczawy

2 =";;;i?^"

(



zateczntu h pana nr Ku.F.3a35 4\ 2a17. -rr
). rcl., Fq-F

Dot. sprawozdana finan@wega a 2016 rck

Teatr Wspolczesny

Sp'a*ozdar e zonalo 5p'a*dzone pod Mglqd"T for ralro-2rhu{owyr

W20'16 roku wTeatze odbyly sie 3 pr6mi6ry:

Kanieh (2 43.2016 |.) w rc2 GzegoEa Wisn ewskiego

Buchalesl Callkg (04. 46.2016 | ) w re Jaroslea Tum dajskieqo,

Lapieiju2 btla 11510.2016 t.)w re2 WAdamczyka.

w reperruaze Tealru znaazlo siQ 1l szluk Zagrano 245 razy dla 42176 wdz6w
pzy srednejffekrencj 73%. Na wysikie swoje s.ydazonia inslr4ucja spzedara 40 515

bilel6w iwydala 3 337 b lel6w bezplainych

Spektakl Lrdzie i Anialy w 82. Wojciecha Adamczyka byl p€zenlowany

na lX Katowickim Karnawale Komedi. irmo wszystko w re2. Wojciecha Smigasiewiea

na Grudziqdzkiet Wiosnie Teartanej zaa Taniec Albatraa \| rez l\racieja Engerta zoslal

agEry z ok zj 40lec. teat! Wspdczesnego w Szpec nie o€z na Xvlll FesliMlu Ob ica

ZachA€my Tealr do rczpaczgcia dzialal zmiezajecych do udoslQpniania swoich

spektakli osobom z niepelnosprawroscq sensorydnq

BiL.o Ku lua wy62r p@yrywnq op 1'e od.ogne spra@zda-ir ref ory(znego za 2016 rol

P rc p an aw a ny p ad2ia I 2y s k u Zys[ za 2016 rol zwielszy fundue rezeNowy inslylucj

/*;".,, ?i 06.,an,.


