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Wprowadzenie
za
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finansowego

sprawozdania
obrotowy

2016

trwający od 1 sĘcznia20|6 do 31 grudnia 20|6
1) Sprawozdanie finansowe sporządzaTęatr Współczesny z siedzibą w Warszawie, PruY
ul. Mokotowskiej |3, z przeciętnymśredniorocznymzatrudnięniemw roku obrotowym
w prze|iczeniuna pełneetaty (w 2015 roku 95
2016 wynoszącym 95 osób średniorocznie
osób średnioroczniew prze|iczeniu na pełneetaty)'
Teatr Współczesny,zwany dalej Instytucją,jest samorządow4instytucjąkultury.
organizatorem Tęatru Współczesnegojest Miasto StołeczneWarszawa.
Tęatru Współczesnego sprawują organy Miasta Stołecznego
Nadzór nad działalności4
Warszawy w zakresię ich kompetencji.
Przędmiotemdziałalności
Teatrujest, wedługPolskiej Klasyfikacji Działalności:
o PKD(2007) - 900IZ - działalnoŚć zw|ąZana z wystawianiem przedstawień
o

artystycznych.
PKD(2004) _ 923IA - działalność
zespołówteatralnychdramatycznychi lalkowych.

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

o

Przygotowywanie i prezentacja przedstawięń teatralnych;
Prezentowaniewłasnych przedstawien poza siedzibąTeatru;
Współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistaml przy rea|izacjt zadan
statutowych;
Udział w krajowych fęstiwalach i imprezach kulturalnych
z zabęsu swojej działalności;
ProwadzeniedziałalnoŚciedukacyjnej i
upowszechniającejw dziedzinie teatru
Prowadzęnie róŻnorodnych form teatralnych i przedsięwzięó artystycznych

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

-,,KAMIEŃ'' . reż. GrzegorzWiśniewski
- .,,LEPIEJ JUŻ BYŁo"

. reżWojciechAdamczyk

|2.03.2016r

premiera 15.10.2016r

oraz jedną na sceniew''BARAKU''
. ,, BUCHAREST CALLING,, - reż.JaroslawTumidajski

premiera 04.06.2016r

W repertuarzeTeatru oprócz przedstawieńpremierowychsą glane spektakle, których
premieryodbyłysięw latachpoprzednichi tak:
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Rązem w siedzibie
Scena W BaIa|(u
"Mimowszystko"
'.Zabóica''
calling"
,,Bucharest

198

19-04-2005
26-01.2013
04.06.2016

Rozem w siedzibie

1,6
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Rqzem przedstąw. Włqsne

Przedstawieniaqościnne
,,Skrzypek na dąchu,,
,,Skrzypek no dachu"

Razem gościnne

oGÓŁEM

fr.06.20t6
2f.06.2016

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 zagraliśmy47 spektakli .

Tęatru na duzejscenie przy Mokotowskiej
oprócz spektakliznajdującychsię w repertuarze
odbyły się trzy spektakle (2I i 22 czerwca 2016r) sztuki pt. ,,Skrzypekna dachu''
Dom Kultury im. WładysławaBroniewskiego w
wystawionej przez Mł'odzieŻov,ry
młodzieŻy
salęwidowiskowązzap|eczem.
Warszawie.Teatrudostępnił
Na spektakle w Teatrze Współczesnym ł'ącznieze spektaklem gościnnym(Skrzypek na
dachu) przyszł'ow 20161 44 402 osoby co dałofrekwencję 74 %,
Największą frekwencjącieszyły się sztuki -,,Lepiej juz było''-105,47yo,,Ludzie i anioły''79,18o/o,,,Bucharest
calling'' -78oń pozostałesztuki od 50oń- 76% frekwencji.
Teatr Współczesny posiada grunt w uzytkowaniu wieczystym, który otrzymat nieodpłatnie
od Urzędu Rejonowego w Warszawie ul' Koszykowa 6 na podstawie protokołuuzgodnień
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.Aktnotarialnyna 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. Wartośćgruntu zostałaustalona na kwotę | 991246,- złotych /jeden milion
dziewięćsetdziewięćdziesiątjeden tysięcy dwieście cztęrdzięściszęścl'Na zlęcenie Tęatru
wyceny dokonała mgr.Inż.Jolanta Łopacińska, biegły z listy wojewódzkiej do szacowania
nieruchomości.
zapisanyw Księdze Wieczystej pod nr. Kw-204469.
Grunt przy Jaworzyńskiej I został.

2)

Czas trwania Teatru Współczesnego,jako instytucjijest 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
trwającymod dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia2015

4) Teatr Współczesnyjest inst1.tucj4kultury jednozakładową,nie posiadajqcąoddziałów.W
jej składnie wchodzą wewnętrznejednostkt organizacvjne sporządzającesamodzielne
sprawozdaniafi nansowe.
5)

kontynuowania działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzonęprzy zał'oŻęniu
przęZ Teatr w dającej się przewidziec przyszłości.
Brak jest okoliczności wskazuj4cych na zagroienie kontynuowania przez nią
działalności.

-

6)

Przyjęte przęZTeatr zasady rachunkowoŚci są stosowanew sposób ciągły
i w zakresie,w jakim ustawapozostawiajednostceprawo wyboru, przedstawiajq
się następująco:
Wartośó początkowa środków trwałych i wartościniematerialnych i prawnych
wyceniana jest według rzeczywistych cen zakupu netto.
Środki trwałe otaz wattoŚci niematerialnei prawne' których wartoŚć jest mniejsza
niż 3.500,-traktowanesąjako materiałylub usługii księgowane bezpośrednio100%
w koszty zużyciamateriałówi usług.
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków
trwałych oraz wartościniematerialnych 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
zamoftyzowania, albo sprzedaiy, Iikwi dacji, itp.
Naleznościi zobowiązania sę wycenione w kwotach wymagających zapłaty,
okreŚlonych w zawartych z kontrahentamiumowach.
Zakres usługjakie świadczyTeatr Współczesnypowoduje, Że nte posiada aktywów
takich jak: towary, produkty gotowe,wymagającychszczególnejformy wyceny.
Posiadane materiaływ magazynie ptzeznaczone są do produkcji i naprawy środków
inscenizacji do sztuk wystawianychw Teatrze,Materiałyprzyjmowane są do
magazynJwgrueczywistych cen zakupu netto,a rozchodowywanewg
rzeczywistych cen nabycia nettojako przeciętna-średniowazona.
o

Teatr Współczesnynie posiadakont w walutachobcych.

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 przekształconymz dniem 1 stycznia 2010 r.
w oparciu o regulacjeokreślonew art.50ustawy o rachunkowości- dostosowaniedo
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 sprzedaŻyi ztownane z nimi'''), Pod warunkięm, Że dotacja ta
nie zostałaprzyznartana sfinansowanie nabycia lub wytworzęnia środkówtrwałych.

o

Teatr Współczesny w 2016r nie otrzymał dotacji na sfinansowanie nabycia lub
wytworzenia środkówtrwałych.

tr

Teatr nie miał obowtązku sporządzaniaRachunku przepływówpieniężnychza 2016r

.Roczne sprawozdanie finansowe Teatru Współczesnego za 20|6r podlega badaniu
przez firmę audytorską.Badanie to nie wynika z ustawy o rachunkowościlecz jest
zapisane w umowie Dyrektora Teatru z organizatorem_ Biurem Kultury Urzędu
Miasta StołecznegoWarszawy.
Kwota za audytwynikająca Z umowy wynosi 4 900.00/słownie:czterytysięce
dzi ewi ęó setlnetto. F i rmę audyo r ską zatw ięrdził ot ganizatot,

Po wyborze przez Organizatora i zatwterdzeniuoferty w dniu 16.11.2016rTeatr
Współczesny zawarłdnia}l listopada2016r umowę
zfirmąaudytorsk4
EKONOMICZNE ,,PROFIT'' spółka Z o,o. z
,'POLSKIE TOWARZYSTWO
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 sprawozdańfinansowych pod nr. 250 rejestru
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Warszawa,
dnia3 I.0I.2017
r

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

TeatrWspółczesnyRIK 5/2000/SPW

1. Maciej Englert- Dyrektor

GŁÓWNYI{SIĘqtjwY

2.BoŻenaLinek- GłównyKsięgowy

i-

TEATR wsPÓŁcZEsNY
UI.MOKOTOWSKA 13
00-ó40 Warszawa

-72
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PKD

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do bilansu
za rokobrotowy 2016
sporzqdzone wedługwzoru okreŚlonego w załącznikunr l do Ustawy z dniaf9 wrzeŚnia 1994 r,
(tekstjedno|ityDz.U. z2009 r. nr |52,poz. |223 zpóźn,zm.)
o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnieniazostałyzaprezentowaneponizej, w oparciu o art. 48,
ust.1' pkt 2 ustawy o rachunkowości, w układziepunktów oraz podpunktów, wynikających
z zał.4cznikanr 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 - określazałącznik nr 1 do ustawy
o rachunkowoŚci.
Dodatkowe informacje i objaśnieniaob ejmuj q w szcze gólności:

- Funkt L *
I) Szczegołowy zakres zmian wartościgrup 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 _
zawierajątabele.
omówienie przychodów i rozchodów środkówtrwałychoraz wartościniematerialnych
i prawnych zostało zaptezentowaneponizej:
Wartośópoczątkowaśrodkówtrwałychi wartościniematerialnychi prawnych wyceniana
jest wedługrueczywistych cen zakupu netto.
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Srodki trwałeoraz wartościniematerialnei prawne, których wartośćjest mniejsza n|i
3500,- traktowanę są jako materiałylub usługi i księgowane bezpośrednioI00% w koszty
zuŻyciamateriałówi usług.
odpisów amortyzacyjnych od wartościpocz4tkowej poszczególnych środków trwałych,
które podlegają amortyzacji i wartości niematerialnych i prawnych dokonano w równych
ratach co miesiąc' poczQwszy od pierwszego dnia miesięca następującegopo miesi4cu,
w którym środektrwałyprzyjęto do uzywania, do końca tego miesiąca, w którym następuje
zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z tch wartością początkową lub w ktorym
postawionoje w stan likwidacji, zby,tolub stwierdzononiedobór (zasadazawartaw ZPK).
W planie amortyzacji załoŻonorozIiczanie amortyzacji metodą liniową,
- Według stanu na dziefi 31 grudnia 2016 roku zostata przeplowadzona inwentaryzacja
Srodkow trwałychmetodą weryfikacj i.
Przychodu wartościniematerialnychi prawnychw 2016 roku nie było.
Przychody środkowtrwałychw 2016 r, dotyczyły:
Zakupy o wartościj ednostkowej
Wyszczególnienie

srupa6
I
Razem

Urzadzenia techniczne i maszyny
Zestaw komputerowy do
oroiekcii obrazów

Środki trwałe

powyżej3,5 tys.zł

Razem

4 351,25

4 351,25

4 35r,25

4 35t,25

4 351,25

4 351,25

4 35t,25

4 751 )S

zrcgo:
ogółemśrodkitrwałesfinansowane
ze środkówwłasnvch
Środki trwałesfinansowanęze Środków Miasta
StołecznegoWarszawy
ogółem zakupione środkitrwałe
w 2016 roku

0

0
4 351,25

4 351,25

Ceną nabycia środkówtrwałychjest cena nettobez naliczonegopodatku VAT'
Zmntejszenia Środków trwałychw 2016 roku nie było.
Inwestycjedługoterminowew 2016 roku w Insty'tucjinie występowały.
Zatqcznik nr l - Szczegół'owy zakres zmian wartościgrup 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
amortyzacji lub umorzenia.
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wieczystym.
l) Teatrposiadagruntw uz)'tkowaniu
nieodpłatnie
od UrzęduRejonowegow Warszawieul.
GrunttenTeatr otrzymał
uzgodnieńR. Wa'Gg. ]227l696l94lBN
Koszykowa6 na podstawieprotokołu
powierzchnl877
m2 oznaczonaw ewidencjigruntów
o
Z dnia2ł.3.I997r.Działka
wieczyste
numerem119w obrębie5-05-06przy u,jaworzyńskiej1.Uży.tkowanie
gruntu
na kwotę
został'awyceniona
wynosi99 |atdo dnia 30 kwiętnia2096r,Wartośó
jedentysięcydwieŚcie
dziewięćdziesiąt
I 99I 246,-(edenmilion dziewięćset
zapisanyw Księdze wieczystej
złotych)Grunt został'
sześć
czterdzieści
pod nr. KW-204469
prawauzy.tkowania
wobecbudzetuz ty.tułu
2) W roku 2016nie wyst4piłyzobowiązania
gruntu.
wieczystego
Fundusz instytucji kultury
w ponizszejtabeli:
Obrotyna Funduszuinstytucjiw roku obrotowym2016zaprezentowano
Funduszinstyucji- Bilans otwarcia
n a0 1 . 0 1 . 2 0 1 6

2 835750,16
0,00

Zwiększenia,.

Zmniejszenia:
na 3|.|2.20|6
Bilanszamknięcia

299 085,24
2 536664,92

W roku 2016 Fundusz Instytucjizostałzmniejszony o stratębilansową za20I5r w rłysokości
299 085,24 i na dzien 3|.12.20t6r wynosi 2 536 664'92 (słowniezł..dwa miliony pięóset
set szeŚćdziesi qt cztery i 92l 100)
trzy dzieścisześótysięcy sześć
Teatr Współczesnyzamknął rok obrotowy 2016 zyskiem w wysokości37 712,,43
Decyzją Dyrektora Teatru zysk zwiększy Fundusz Rezerwowy.
3) Stan na początek roku obrotowego.zwiększenia i wykorzystanię oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zapasow}'chi rezerwowych:
.

Kapitałzapasowy w Instytucjinie występuje.

.

Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny nie występuje.

o

Pozostałekapitab'(funduszerezerwowe)-( w 2016 fundusz rezerwowy nie
występuje)

o Inne rezerwy nie występują.
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4)

Dane o odpisach aktualizujących wartośćnaleznoŚci. ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego. zwiększeniach. wykorzystaniu" rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego"

W roku obrotowym 2016 nalezności.

nie byłopotrzeby dokonywaniaodpisu aktualizującegowartości

Nie ma spraw sądowych związanych z windykacjami nalęznościTeatru Wspótczesnego.
5)

Podział zobowi4zań długoterminowychwedługpozycji bilansu o pozostałymod dnia
bilansowego"przewidywanym umową.okresie spłaty.

Zobowiązania długoterminowena dzień bilansowy w Insty.tucjinie wystąpiły.
Zobowiazania krótkoterminowe na dzien bilansowy
pozostałychjednostek i wynoszą 215 233'35 ztego:

Lp.

Zobowiazania kótkoterminowe (l + II) , z tego:

I

Wobec pozostałychiednostek(1+2+3+4)

2.
3.
4.
II

stanowią zobowiqzania wobec

21s233.35
r83180.00

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

82 988.82

do l2 miesięcy
z ttułu podatków, ceł,ubezpieczeńi innych Świadczeń

82 988.82
l5 508,04

z tl'tułur.t"/nagrodzeń

8 46 8 3 . 1 4
0,00

lnne

Fundusze specja|ne:
Socialnvch

Zaktadowy

Fundusz

Świadczeń

320s3.3s

Ana|tzę wiekową zobowiązań z t}tułu dostaw i usług według stanu na dzien 3l grudnia
20 I 6 przedstawiono ponizej :
Razem zobowiązania z
do I m-ca
tyt. dostaw i ustug

Pozostałe
iędnostki

82 988,82

ponad 1 rok

od l-3 m-cy

od 3-6 m-cy

o d 6 - 1 2m - c y

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funduszu Swiadczeń Socjalnych na dziefi 31 grudnia 2016 roku
Pozostałośc
Za|<ładowego
przechodzisaldem w kwocie |5 730,35 zł, zwiększającŚrodki tego Funduszu do
wykorzystania w 2077 roku.
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Komisja Socjalna sporządziłaSprawozdanię z wykonania preliminarza w Zakresie
Funduszu Świadczeń Socjalnychza2OI6 rok
wykorzystaniaśrodkówZakł'adowego
w Teatrze WspółczesnymZ siedzibąw Warszawie.

6) Wykaz istotnychpozycji czynnych i bięrnychrozliczeń międzyokresowych
Teatr Współczesny dokonuje czynnych roz|iczeń międzyokresowych kosztów' jeŻe|i dotyczq
one przy szłych okresów Sprawozdawczych.
D o czynnych roz|iczęń mi ędzyokresowych ko sztó w za|iczono..
tr Krótkoterminowe rozliczęnia międzyokresowę' zaprezentowanew tabeli :
20l6 KDS Sp.z o.o Zakup blankietów bi|ętów teatralnychdo wykorzystaniaw 20|7r

3 s80.2f

2016 PZU SA lII InsoektoratW-wa UbezpieczenięsamochoduRęnau|tMaster 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
dłuzejniż.12 miesięcy'
Konta dotyczqce roz|iczeń międzyokresowych kosztów funkcjonują na zasadach kont
rozrachunkowych. Koszty działalności operacyjnej obciąŻane Są W okresie' w którym
ewidencjonowanena tych kontach wydatki podlegajęrozliczeniu.
Rozliczenia międzyokresowe bieme w roku 20|6 wyniosły 335 863'79
Rozliczenia krótkoterminowe są to wpłaty za zakupione bilety na spektakle grane w
styczniu20I7r' w wysokości100 607,4I
Rozliczenia długoterminowe to wartośćnętto środkówtrwałych sfinansowanychz dotacji
inwestycyjnychotrzymanych od organizatola, a nię umorzonych do dnia 31.I2.2014r oraz
dotacjeinwestycyjneotrzymanęw 2015r w łącznejwysokości235 256,38
7) Wykaz grup zobowięzań zabęzpieczonychna majątkujednostki (ze wskazaniemjego
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 zobowtązańwarunkowych, w
z wekslowymi'
tym równiez udzielonych gwarancji i poręczeń,ł'ącznie

- Punkt2 Podstawowy rodzaj działalnościTeatru Współczesnego stanowi4 usługi w zakresie
kultury: przygotowywanie i prezentacjaspektakli teatralnych.
:
Rodzaj przeważĄącejdziałalności
wedługPKD (2007) - 9001Z - działalnośćzwiqzana z wystawianiem przedstawień
artystycznych
Ceny biletów wstępu na spektakleustalanesąprzęz Dyrektora Teatru .
Ewidencja sprzedaiy biletów wstępu jest prowadzonaprzy uzyciu kas fiskalnych Teatru.
1) Struktura rzęczowa (rodzaję działalności)i teĘvtorialna(kraj. eksport) przychodów
netto ze sprzedazyproduktów"towarów i materiałówprzedstawiasię następująco:

a) STRUKTURA TERYTORIALNA SPRZEDAZY
Rok obrotowy
2016

Strukturaterytorialna Rok obrotowy2015
zł
biletów w
sprzedażL
siedzibie
sprzedaŻkrajowa
Przychody netto ze
sprzedaŻy,razem

2 013083,76
0
2 013 083,76

%

t00%
0
I00o/o

zl

przyrost/
spadew
k zl
%

zł

97,070/o

- 7 30 0 t , 3 5

58 500,00

2,93%

+58500,00

998 582,41

100.00

1 940082,41

l4 501,35

bilętów w 2016roku wyniosły
PrzychodynęttoZe sprzedaŻy
| 9 9 8 5 8 2 , 4 | z ł i b y ł y n i Ż soz e1 4 5 0 1 , 3 5 z ł ' ,swt o s u n k u d o 2 0 1 5 r o k u , w k t ó r y m w y n i o s ł y
2 013 083,76zł'.

-
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Szczegółoweomówienie działalnościartysĘcznej i merytorycznej' Teatru
Wspólczesnego zosta|o zaprezentowan€ w Sprawozdaniu z dzia|a|nościarĘsĘcznej i
merytorycznej w 20|.6 roku - Sprawozdaniez działalnościTeatru w 20]6 roku.
Przychody netto ze sprzedaŻytowarów i materiałów nie występowały.
b) STRUKTURA RZECZOWA SPRZEDAZY
Przychody wedługrodzajów świadczonychusługwynosiły:
Rok20l5

R o k2 0 1 6

zł

zł

usługikrajowęzw. zYAT

0

67 283,75

sprzedaŻbiletów 8% VAT

2 013 083,76

Struktura rzeczowa

| 940082,41

SprzedaŻprogramów23% v AT

10970,67

l6 786,80

Pozostałasprzedaż23% v AT

5 390,65

l0 500,00

Pozostałeprzychody

71 917,72

5 97 7 1 , 9 1

Razem

2 l0l 362.80

2 094 424.87

SprzedaŻprogramów * Sprzedajemy programy i plakaty do sztuk będących w repertuarze
jak i te z archiwum Teatru.
Szczegółowaprezentacja przychodów zostałaprzedstawiona w powyzszej tabeli.
Wydawnictwa płytowe_ nie występują
Ceny wydawnictw sprzedawanych s4 cenami umownymi .
Dotacja od organizatora Teatru Współczesnego'to jest Miasta StołecznegoWarszawy na
działalnośó
statutowąTeatru wynosiław roku 20l6 kwotę 7 550 000,00
(słownie:siedemmilionów pięćsetpięćdziesięttysięcy złotych)

Dotacjena celę statutowez innych źródęł.
dotacjina celestatutowe
z innychżródeł,
W 20l6r TeatrWspółczesnynie otrzymał
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Naleznościdługoterminowena dzien 31 grudnia 2016 nie występują'

Kwoty naleznościkrótkoterminow}'chod pozostałychjednostekna dziefi 31 grudnia 2016r.
vtynoszązł. 74 358,II
ztego:
o ztytułudostawi usług
o ztytułupodatków
tr inne dot. rozhczen z pracownikami

24233,94
33 801,17
16 323,00

Analizę wiekową należnościkrótkoterminowych z t}tułudostaw i usług.według stanu na
dzięn 31 grudnia 2016 roku przedstawionoponizej:

Razęm nalezności
krótkoterminowe
Na|eznościod pozostĄch
iednostek

do I m-ca

od 3-6m-cy

od 6-12m-cy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od 1-3m-cy

24 233,94
24 233,94

Wykazane wyiej należności
nadziei 31 grudnia2016 roku dotycząnaleinoŚci od firm.
Koniecznośćzarachowaniaodsetekna dzięń 31 grudnia 2016r.- nie wystąpiła.

2) Wysokośći wyjaśnienieprzyczyn odpisów aktualizującychśrodkitrwałe
W Teatrzew 20|6 roku nie wystąpiłyodpisy aktualizuj4ceŚrodki trwałe.
3)

Wysokośćodpisów aktualizując}'chwańośózapasow
W Teatrzenie byłow 2016r aktualizacji wartościzapasów.

4)

Informacje o przychodach. kosztach i wynikach działalnościzaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechaniaw roku następnym
w roku obrotowym nie zaniechano świadczenia usług w zadnym zakresie.

5)

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

Wynik finansow)'brutto za 2016 rok w)'nosi 37 712.43 . Odroczony podatek dochodowy w
instytucjachkultury nie występuje.
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Podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ( CIT) wynosi
0,00 zł (nie występuje).

W myślart.7 ust.3 ustawy o podatku dochodowymod osób prawnych,przy ustalaniudochodu
podlógającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym nię uwzględnia się przychodów,
) r.toł.n aochody są wolne od podatku oraz kosztów sfinansowanychtymi przychodami.
Szczegóły przekształceniazaprezentowano w załqczniku do deklaracji CIT-8 i CIT-8O

6)
7)

na własnepotrzeby.

a)

nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe,jak następuje:

0,00zł
4 351,25zł'
4 35I,25zŁ

nakładyna wartościniematerialne i prawne
nakładyna środkitrwałe
Razem:

!
!

W roku 2017 planujesię:
D
!

Lp. Nakładyna:
Nabycie wartościniematerialnychi prawnych

powyżej3,5tys.zł
2

Nabycie środkówtrwałych, w tym:

powyŹej3,5tys.zł
3

{
t

0,00zł
50 000,00zł
50 000,00zł

nakładyna wartościniematerialne i prawne
nakładyna środkitrwate
Razem:

w roku
Poniesionę
obrotowym2016

Planowane na
2 0 1 7r o k

0,00

0,00

0.00

0,00

4 351,25

50 000,00

4 351,25

50000,00

na ochronę środowiska

0,00

0,00

Środki trwałew budowie*
- w tym na ochronę Środowiska

0,00
0,00

0,00
0,00

Inwestycjew nięruchomościi prawa

0,00

0,00

Razem

4 351,25

50 000.00
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Teatr Współczesnynie ponosiłw 2016 r. nakładówna środkitrwałew budowie.
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związanęZ ochroną środowiska'nie ltystąpiły
w roku obrotowym 2016 i nie są planowanena2077 rok.
9) Informacieo zyskach i stratachnadzwyczajnych.z podziałemna losowe i pozostałe,
Zyski i straty nadzv,ryczajnew roku obrotowym 20|6 nie wystąpiły.
l0)Podatek dochodowv od wyniku na operacjachnadzwyczajnych.
Nie wystąpił w
nadzwyczajnymi.

roku

2016

podatek dochodowy

związany

z

operacjami

-PunktZakontw walucieobcej.
w 2016rnie posiadał
TeatrWspółczesny

. Ptłnkt3 Teatr Współczesn}'nie ma obowiązku sporz4dzaniarachunku przepływówpienięznych

- Punkt 4 Informacje :
1) o charakterzę i celu gospodarczym zawartych przęz jednostkę umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na
sytuacjęmaj4tkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy Teatru,

2) o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartychprzezjednostkę na innych
warunkachniz rynkowe ze stronamipowi4zanymi,ptzęZ które rozumie się jednostki
powiązane_ nie dotyczą samorz4dowejinstytucjikultury.

'

Ustawa zdnia27 kwietnia2OO1r. Prawo ochronyŚrodowiska(Dz.U.z2008r. nr 25,poz'15OzpÓŹn'zm.).
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3) Informacjeo przeciętnymw roku obrotowymzatrudnieniu,Z podziałemna grupy
zawodowe.
wynositow przeliczeniuna
w 2016rw TeatrzeWspółczesnym
Przeciętnezatrudnienie
pełneetaty 95 osób w tym:
- dyrekcja
- pracownicyartystyczni
- pracownicytechniczni
- pracownicyadm-biurowi
-pracownicygospi obsługi

3
43
29
12
8

Zatrudnięniewedługstanuw dniu 31 XII2016 roku prezentujeponizszatabe|a,"

Lp.

Pracownicy

Osółem(l+2+3+4)
I

Etaty
Osoby
3 t . 1 2 . 2 0 1 631.12.2016

4()

Pracownicv techniczni

29

I
29

Pracownicv administracii w tvm:
Kierownictwo instvtucii

t4
2

15
2

Pracownicvbiurowi

t2

t4

7

8

Pracownicy mer\toryczni w tym:

DyrektorArtystycznyKierownictwoInsttucii
I

+

98

96
45

Pracownicy gospodarczyiobsługi

W okresie 2016 roku zatrudnieniew Instytucji kształtujesię na poziomie roku 20l5 i wynosi
średniorocznie
95 etatów. Na dzięń 3I,12'2016r Zatrudnieniewyniosło96 etatow.
Zmiany nastąpiływ dziale artystycznymwzrost zatrudnieniao 3 osoby z jednoczesnym
spadkiemzatrudnieniaw dziale gospodarczymi obsługio 3 osoby.

- Punkt5 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujęt}'ch
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.w tym o rodzaju popełnionego
błęduoraz kwocie korekty.

-

Teatr Współczesnyw Warszawie
Dodątkowe informacje i objaśnienia zą rok obrotowy 20l ó

sporządzęnia Sprawozdania finansowego Za 2016 rok,
Do dnia
nie wystąpiły znaczącę zdarzenia dotyczące lat ubiegłych' w tym popełnionebłędylub
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 nieuwzględnionychw sprawozdaniufinansowym.
Do dnia sporządzeniasprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły
zdarzeniapo dniu bilansowym, które nie zostały,a powinny byó ujętew 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 Współczesnegow sprawozdaniufinansowym za20l6 rok.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośó danych sprawozdania
finansowegoza rok poprzedzaj4cyze sprawozdaniemza rok obrotoĘy.
Nie dotyczy Teatru Współczesnegow sprawozdaniufinansowym za2076 rok.

' Punkt 6 -

l)

Informacjeo wspoln}'chprzedsięwzięciach.które nie podlegająkonsolidacji'
W 2016 roku Insty.tucjanie realizowałaprzedsięwzięćwspolnych.

2) Informacjeo transakcjachz jednostkamipowiązanymi.
Przychody i koszty z wzajemnych transakcji z jednostkami powiązanymi nie występują.

- Punkt7 l)

insty.tucji.
W roku obrotowymnie nastąpiłypoł,ączenia

Teatr Współczesnyw |I/arsząwie
Dodatkowe informacje i objaśnieniazą rok obrotowy 20I6

"PunktB Nie występuje niepewnośćco do mozliwoŚci kontynuowania działalnościTeatru
Współczesnego
Fundusz instytucji,na dzięil3l.12.2016r wynosi 2 536 664,92 zł'.
Roczne sprawozdanie finansowe Teatru Współczesnegoza 2016 rok podlega badaniu
przez firmę audytorską.Badanie to nie wynika z ustawy o rachunkowościlecz jest zapisanew
umowie Dyrektora Teatru z organizatoręm - Biurem Kultury Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy. Wynagrodzęnieza badaniebilansu wynosi 4 900,00 zł'otychnetto.

- 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,
dnia3 1.01. 2017roku.
za rok obrotowy2076,
informacjei objaśnienia
Podpisyna niniejszymmateriale,,Dodatkowe
obejmującyokres 01,0I.2016 do 31.72.2016,,składają,zgodnie z zaplsami w Rejestrze
InstytucjiKultury:
TeatrWspółczesnyNr RIA 5/2000/SPW

1. Maciej Englert- Dyrektor

2,Boięna Linek - Główny Księgowy
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Na podslawieudzielonegoptzez PrezydenlaMiasta sloiednego waBzawy
pelnomocniclwa
Nr GP-OR.0052.5129.2013
z dnia 5 grudna 2013 oku
w pzedmiociezalwierdzania
sprawozdan
rinansowych
insry,iucji
kuriury,
rocznych
jestm.st.Wa6zawaw&lqzk! z art.3 ust.1pki7 iaft.53
dlakt6rych
organizatorem
z dn. 29 wrze6nia1994r. (D2.U.2013.330j.i.),
ust 1 uslawyo Echunkowosci
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ok obrclowy 2016 Teatru
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ul.Mokotowska
13,00-640
WaBzawa
zgodnie
z zalaenikiem.
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