
Fundacja Piosenkarnia Anny Treter

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Fundacja Piosenkarnia Anny Treter
Siedziba:  Lucjana Rydla 57/15, 30-087 Kraków

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 6772300679
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000291756

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy kontynuacji działalności statutowej i działalności 
gospodarczej jednak z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację gospodarczą w kraju i na 
świecie wywołaną epidemią COVID-19, ustalenie przez kierownika jednostki zdolności do 
kontynuowania działalności, przy uwzględnieniu wszystkich informacji dostępnych na 
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczących dającej się przewidzieć 
przyszłości (obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego) jest trudne i 
obarczone istotnym ryzykiem przyjęcia błędnego założenia.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

Do amortyzacji środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych jednostka 
stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym 
załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po 
aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane 
odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o 
przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 10 000 zł.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 
związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich 
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wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w 
bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny.  

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

WYCENA PASYWÓW

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według 
ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i zasadami praw 
polityki rachunkowości. 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego:
Przychody i koszty

Przychody z działalności statutowej  obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie 
z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, 
donacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą .

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową i gospodarczą .

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja 
przeznacza na pokrycie działalności administracyjnej i realizacji celów zgodnie ze 
statutem.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami 
Ustawy
o rachunkowości załącznik nr 6 do ustawy przeznaczony dla NGO.

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 2 556,42

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 556,42

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 7 374,71 27 867,13

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 613,75 23 038,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 760,96 4 829,13

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 7 374,71 30 423,55
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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 6 122,99 8 344,68

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze 6 344,68

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 221,69 24 301,67

IV. Zysk (strata) netto -17 956,99

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 251,72 22 078,87

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 251,72 22 078,87

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 7 374,71 30 423,55
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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 131 774,10 115 000,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

131 774,10 115 000,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 222 290,88 188 761,19

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

222 290,88 188 761,19

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) -90 516,78 -73 761,19

D. Przychody z działalności gospodarczej 96 727,42 113 029,42

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E) 96 727,42 113 029,42

G. Koszty ogólnego zarządu 8 432,33 56 348,91

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

G)

-2 221,69 -17 080,68

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne 876,31

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) -2 221,69 -17 956,99

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) -2 221,69 -17 956,99
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja Dodatkowa Fundacja Piosenkarnia 2019

Informacja_dodatkowa_Fundacja_Piosenkarnia_2019.pdf
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