
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
"FUNDACJA MUSICA POLONIA DLA KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI"

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności statutowej
 - dotacja na zadanie publiczne
 - darowizny osób fizycznych:                -   zł 

II. Odpłatnej działalności statutowej
               -   zł 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Fundacja otrzymała dotację na zadanie publiczne p.t „Wydanie

zbioru p.t. ”Nieznane pieśni religijne Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Województwa  Śląskiego”

Zleceniodawcą zadania publicznego jest Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach.

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności statutowej  

 - koszty zadania publicznego

 - koszty finansowane z darowizn:                -   zł 

-  koszty administracyjne                -   zł 

II. Odpłatnej działalności statutowej

               -   zł 

Koszty zadania publicznego p.t„Wydanie zbioru p.t. ”Nieznane pieśni religijne Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

 i Województwa  Śląskiego” obejmują wydatki na elektroniczny zapis i wydanie zbioru.

Koszty ogólnego zarządu w kwocie 1038,30 zł obejmują koszty prowadzenia rachunkowości i prowizje bankowe.

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w 
części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie 
ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

 Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym. W pozycji 
zobowiązania ujęte są zakupy usług zapłacone w następnym roku.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

 12 000,00 zł 

 12 000,00 zł 

 12 887,50 zł 

 12 887,50 zł 



6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Wysokość  Funduszu statutowego w bieżącym roku nie zmieniła się i wynosi 3.000 zł

7)

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 

8)

Fundacja nie otrzymała darowizn od osób prywatnych.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 
na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych;

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.
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