
FUNDACJA MUSICA POLONIA DLA 

KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: FUNDACJA MUSICA POLONIA DLA KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI

Siedziba:  Żywiecka 291, 43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 9372704222

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000712184

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):

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa

pozostawia jednostce prawo wyboru:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 

zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Fundacja korzysta z uproszczeń , jakie daje ustawa o rachunkowości, w przypadku gdy 

informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w 

jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy 

sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych Ustawą o rachunkowości, z tym że:

a. wartości niematerialne i prawne wycenia się po cenie nabycia pomniejszonej o 

umorzenia i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i 

prawne o wartości poniżej 10.000 zł odpisywane są w koszty w chwili zakupu.

b. rzeczowe aktywa trwałe wycenia się po cenie nabycia pomniejszonej o umorzenia i 

odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 

10.000 zł odpisywane są w koszty w chwili zakupu.

c. dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 

10.000 zł stosuje się stawki amortyzacyjne przewidziane przez ustawę o podatku 

dochodowym od osób prawnych

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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d. towary wyceniane są w cenach zakupu, rozchody wyceniane są metodą FIFO.

Ustalenia wyniku finansowego:

Fundacja ustala wynik finansowy według zasad ogólnych.

Sposób ustalenia wyniku finansowego.

Przychody  obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty  ujmowane w okresach, 

których dotyczą. Fundacja prowadzi pełny rachunek kosztów (ewidencja na kontach 

zespołu 4 i 5) ,  sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym  zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne  związane z działalnością Fundacji

- przychody finansowe z odsetek, 

- koszty finansowe z tytułu odsetek

Fundacja podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.217).

Prezentowane sprawozdanie obejmuje rok 2020 oraz dane porównywalne za 2019 rok.

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 264,59 1 258,70

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 1,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 263,59 1 258,70

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 264,59 1 258,70

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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 203,59 1 074,20

I. Fundusz statutowy 3 000,00 3 000,00

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 925,80

IV. Zysk (strata) netto -870,61 -1 925,80

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61,00 184,50

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 61,00 184,50

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 264,59 1 258,70

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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 33 100,00 12 000,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego

33 100,00 12 000,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 

publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 32 726,41 12 887,50

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego

32 726,41 12 887,50

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 373,59 -887,50

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu 1 244,20 1 038,30

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

G)

-870,61 -1 925,80

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) -870,61 -1 925,80

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) -870,61 -1 925,80
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sprawozdanie-finansowe-2020-zalacznik-6-informacja-.pdf

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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