
T E A T R 
im . Wilama Horzycy 

Plac Teatralny 1 
8 7 - 1 0 0 T O R U Ń 

tel. 622-50-21,622-52-22 
871233617 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012 

1. Nazwa, siedziba i adres: 
Teatr im. Wilama Horzycy , ul. Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń 

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 
900IZ - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. Planowe 
krzewienie kultury teatralnej przez organizowanie przy pomocy zawodowych 
zespołów widowisk teatralnych w siedzibie Teatru oraz objeździe. 

3. Wpis do RIK: 
NR EK 11-4011/07/99 . 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Zmiana organizatora: z dniem 1 stycznia 1999 na podstawie przepisów o reformie 
administracyjnej państwa. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 
1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury (Dz. U. 148 poz. 971) i ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z dnia 18 lipca 
1009 r.). 

4. Identyfikator w systemie informacji statystycznej: 
NIP: 956-00-07-858, 
REGON: 871233617 

5. Dane dotyczące dyrektora instytucji kultury i jego zastępców: 
Jadwiga Oleradzka-Świątek - dyrektor Teatru, 
Iwona Kempa - dyrektor artystyczny Teatru, 
Andrzej Churski - zastępca dyrektora Teatru 

6. Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do 
dokonywania 
czynności prawnych: 
Kazimiera Ignaszewska - główny księgowy, 
Marzenna Czarnecka - zastępca głównego księgowego 

7. Czas działania jednostki: 
Nieograniczony 

8. Okres sprawozdawczy: 
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 

9. Kontynuacja działania: 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania 
jednostki. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie 
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Teatr W.Horzycy działalności. 

10. Aktywa i pasywa wyceniana są według zasad określonych w ustawie o 
Rachunkowości, z tym, że: 

a) środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 1 500 zł, a 
nieprzekraczającej 3 500 zł odpisywane sąjednorazowo w koszty po ich 
wydaniu do użytkowania i ujmowane są w ewidencji jako środki o niższej 
wartości, 



b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 
wartości powyżej 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie 
o podatku dochodowym od osób prawnych, 

c) stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto, 
d) należności, udzielone pożyczki i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, 
e) fundusze własne w oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. 

11. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w tym rachunek zysków i strat w 
wersji porównawczej. 

Toruń, dnia 05. 03.2013 r. 

Sporządził: Zatwierdził: 


