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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ZA ROK OBROTOWY 2017 

 

 

Nazwa jednostki:  

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki 

Siedziba jednostki:  

00-916 Warszawa Pl. Małachowskiego 3 

Organ rejestrowy: 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Numer KRS: 

0000165010 

Główny cel działalności Towarzystwa: 

Wspieranie misji i działań statutowych Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz 

prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze kultury i sztuki. 

Towarzystwo Zachęty jest organizacją pożytku publicznego. 

Przedmiotem działalności statutowej jest również nieodpłatna działalność statutowa 

dotycząca:  

 wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie kolekcji polskiej sztuki  

współczesnej,  

 działalność edukacyjna w zakresie sztuki współczesnej,  

 działalność promocyjna i informacyjna poświęcona polskiej sztuce i artystom,  

 prowadzenie programów lojalnościowych, mających na celu zwiększenie 

zaangażowania członków Towarzystwa w działalność Zachęty - Narodowej Galerii 

Sztuki,  

  wspieranie artystów poprzez specjalne fundusze i programy stypendialne,  

 wspieranie działań Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, dotyczących otwartości  

i dostępności kultury i dziedzictwa narodowego,  

 współdziałanie w zakresie realizacji celów statutowych z kierownictwem  

Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz środowiskami twórczymi,  

 współdziałanie w zakresie realizacji celów statutowych z organami administracji 

państwowej i samorządu terytorialnego,  

 utrzymywanie kontaktów w zakresie realizacji celów statutowych z krajowymi i 

międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania,  

 inicjowanie wystaw i konferencji, 

 zakładanie Fundacji mających na celu wspieranie społecznej działalności  

propagującej cele Towarzystwa Zachęty,  

 wydawanie książek o tematyce dotyczącej sztuki współczesnej i edukacji  

artystycznej oraz działalność wydawnicza związana z promocją polskich artystów.  
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Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 

przy założeniu kontynuacji działalności w latach następnych. 
 

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 

29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej. 

 

Zasady polityki rachunkowości: 

 

 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie-Narodowej Galerii  

Sztuki -wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad  

rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości.  

 Wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej poniżej 3 500,-, są 

odpisywane jednorazowo w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.  

Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej amortyzowane są metodą  

liniową.  

 Środki trwałe o początkowej wartości poniżej i równej 3.500,- odpisywane  

są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.  

Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu 

podatkowych stawek amortyzacyjnych.  

 Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe ujmuje się w księgach  

rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia lub ceny zakupu,  

jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień 

bilansowy wycenia się je wg ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależy która jest niższa. 

 Środki pieniężne wyrażone w PLN wyceniane są w wartości  

nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przeliczone są na polskie 

złoty wg  kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.  

 Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem  

instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach  

rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.  

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej 

zapłaty,  

 Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności i 

zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP  

obowiązującym w tym dniu.  

 Rozliczenia między okresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej 

poniesionych kosztów (wydatków).  

 Rozliczenia między okresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady 

ostrożności.  

 Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych.  

 

Warszawa dn. 30.03.2018 


