
Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego
Siedziba: Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 1132425978
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000164152

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Podmiot sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, wg 
załącznika nr 6.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad rachunkowości w sposób określony 
w ustawie o rachunkowości, z tym, że w okresie sprawozdawczym dokonano wyceny 
według następujących kryteriów: 
1) Wartości niematerialne i prawne
Wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy 
amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przy zastosowaniu 
metody liniowej amortyzacji przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści.
2) Rzeczowe aktywa trwałe
Wyceniane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, 
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres 
ich przewidywanego użytkowania przy zastosowaniu metody liniowej.
Środki  trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości 
początkowej (określonej w odrębnych przepisach) amortyzowane są jednorazowo w 
miesiącu oddania ich do używania ( znajdują się w rejestrze środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych, a ich zużycie wykazywane jest w kosztach amortyzacji).
Środki trwałe podlegające likwidacji są wyceniane według niższej z dwóch wartości:  
wartości księgowej netto albo w cenie sprzedaży netto. Wynikającą stąd różnicę zalicza się 
do pozostałych kosztów operacyjnych.
Inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie 
strzeżonym drogą spisu z natury przeprowadza się raz na 4 lata.
3) Inwestycje długoterminowe
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Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są 
według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4) Zapasy
Wycena towarów i materiałów importowanych dokonywana jest w cenach nabycia, 
natomiast towarów i materiałów krajowych oraz drobnych materiałów dokonywana jest w 
cenach zakupu. Przez drobne materiały rozumie się materiały nabywane z przeznaczeniem 
na cele ogólnogospodarcze i biurowe, paliwa w transporcie gospodarczym oraz w innych 
przypadkach (tj. materiały biurowe, środki czystości itp.) – odpisywane są one w koszty w 
dniu zakupu (nie prowadzi się ewidencji tych składników).
Produkty w toku produkcji wycenia się w wysokości kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich.
Wartość stanu końcowego zapasów wyceniana jest według wartości rozchodu metodą 
FIFO.
5) Środki pieniężne 
Środki pieniężne wyceniane są wg wartości nominalnej.
6) Zobowiązania i należności
Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji należności i zobowiązań drogą uzyskania 
od kontrahentów potwierdzeń ich prawidłowości.
7) Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych
W ciągu roku obrotowego oraz na dzień bilansowy ujmuje się w księgach rachunkowych 
wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze zgodnie z zapisami ustawy o 
rachunkowości.
Zrealizowane różnice kursowe ewidencjonowane są w rachunku zysków i strat za dany rok 
obrotowy.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się według 
kursu średniego waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.
Niezrealizowane różnice kursowe ustala się dla każdej z walut. Ujemne różnice dotyczące 
jednej waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza się do kosztów finansowych, 
dodatnie różnice kursowe dotyczące jednej waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy 
zalicza się do przychodów finansowych.
8) Opodatkowanie
Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami o 
podatku dochodowym od osób prawnych  na podstawie zysku wykazanego w rachunku 
zysków i strat sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości z 
uwzględnieniem korekt dla celów podatkowych.
Podmiot nie ustala rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 
osób prawnych. 
9) Kapitały
Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym, że w przypadku braku wpisu wykazywany jest w 
wartości określonej w umowie zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy. Kapitał zapasowy jest 
rozliczany zgodnie z zaleceniami zaprotokołowanymi w Uchwałach Zgromadzenia 
Wspólników.
10) Leasing
Umowy leasingowe uznaje się zgodnie z zasadami obowiązującymi w podatku 
dochodowym.

Ustalenia wyniku finansowego:
11) Uznanie przychodów
Przychody ze sprzedaży stanowi wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów z 
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wyłączeniem podatku od towarów i usług.
12) Uznanie kosztów
Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do 
przychodów w okresie, którego one dotyczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i sporządza rachunek zysków 
i strat w wariancie porównawczym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe 2 541,00 2 937,00

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 541,00 2 937,00

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 180 004,02 318 736,33

I. Zapasy 5 283,75

II. Należności krótkoterminowe 115 693,98 202 210,45

III. Inwestycje krótkoterminowe 61 822,23 111 175,47

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 487,81 66,66

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 182 545,02 321 673,33
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny -196 459,60 -116 100,05

I. Fundusz statutowy -116 100,05 -260 906,03

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto -80 359,55 144 805,98

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 379 004,62 437 773,38

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 379 004,62 437 773,38

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 182 545,02 321 673,33
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 1 564 811,60 2 124 957,19

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

1 564 811,60 2 124 957,19

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 1 933 974,60 1 969 961,72

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 933 974,60 1 969 961,72

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) -369 163,00 154 995,47

D. Przychody z działalności gospodarczej 290 894,30 107 485,37

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E) 290 894,30 107 485,37

G. Koszty ogólnego zarządu 4 220,72 73 445,71

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

-82 489,42 189 035,13

I. Pozostałe przychody operacyjne 36 218,46 1 305,24

J. Pozostałe koszty operacyjne 33 953,89 9 410,26

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe 134,70 36 124,13

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) -80 359,55 144 805,98

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) -80 359,55 144 805,98
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

KACZYŃSKI JAROSŁAW dnia 2021-06-27

NASTAZJAK ARETA dnia 2021-06-29

SAJNUK ADAM dnia 2021-06-29
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o 
rachunkowości.

1) Zobowiązania finansowe lub warunkowe nieuwzględnione w bilansie nie 
wystąpiły.

2) Nie udzielono zaliczek, kredytów, gwarancji ani poręczeń członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach zawiera Tabela nr 1.

Tabela_nr_1.pdf

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł 
oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji 
pochodzących ze środków publicznych zawiera Tabela nr 2.

Tabela_nr_2.pdf

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów zawarte w Tabeli nr 3,

Tabela_nr_3.pdf

6) Nie dokonano zmian funduszu statutowego Stowarzyszenia
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7) Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego

8) Inne informacje – nie dotyczy.
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