
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS LEŚNA 13A 32-400 MYŚLENICE MYŚLENICE MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 - 31.12.2020

 

 

 

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

 

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo-księgowego LEFT HAND Program ten jest
wykorzystywany przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są
wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.)
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie). Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Alina Słowik
Alina Słowik 
Agnieszka Wargowska Dudek 
Olgierd Wargowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-30

Alina Słowik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Alina Słowik
Agnieszka Wargowska Dudek
Olgierd Wargowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI 
ARTS
32-400 MYŚLENICE
LEŚNA 13A 
0000314641

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 70 000,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 70 000,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 112 319,42 103 776,11

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 516,00 5 067,28

III. Inwestycje krótkoterminowe 111 750,80 98 656,19

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52,62 52,64

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 112 319,42 173 776,11

PASYWA

A. Fundusz własny 6 891,48 6 775,60

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

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 840,32 4 891,48

IV. Zysk (strata) netto 3 051,16 -115,88

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 427,94 167 000,51

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 678,44 627,78

IV. Rozliczenia międzyokresowe 104 749,50 166 372,73

PASYWA razem 112 319,42 173 776,11

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-30

Alina Słowik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Alina Słowik
Agnieszka Wargowska Dudek
Olgierd Wargowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI 
ARTS
32-400 MYŚLENICE
LEŚNA 13A 
0000314641

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 337 791,18 364 579,23

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 335 291,18 364 079,23

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 500,00 500,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 334 746,11 364 695,11

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 332 191,73 364 140,45

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 554,38 554,66

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 3 045,07 -115,88

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 3 045,07 -115,88

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 3 045,07 -115,88

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 3 045,07 -115,88

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14



Informacja dodatkowa

1. 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

Stowarzyszenie 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.

2. 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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych i w kasie. W pozycji zobowiązania
ujęte są zakupy materiałów zapłacone w nastepnym roku.

4. 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

Przychody działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
1 dotacj projektowe:

Dotacja PROO NIW 225 500,00 zł (w rachunku zysków i strat 154 745, 97 przychód, 70 000 przychody przyszłych okresów, pokrywające
amortzację aplikacji ETNO-STORIA zbudowaną przez Fundację w ramach projektu, zwrot operatorowi 745,97))
Dotacje PAFW 51 700,00 zł 
Dotacja State Street 117 466,92 zł
Dotacje od samorządów - regranting 25 000,00 zł (niewykorzystana dotacja 1774,84)

Razem przyznane dotacje 419 666,92 zł
2 Przychody z 1% - 1 820,90 zł
3 Darowizny od os.fiz. 6 305,75 zł
I. Odpłatnej działalności pożytku publicznego - 500,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Dotacje PAFW 51 086,28 zł
Dotacja State Street 126 895,17 zł
Dotacje od samorządów -regranting 23 225,16 zł
Dotacja PROO NIW 154 745,97 zł
Koszty 1% 1 584,11 zł
Koszty finansowane z darowizn: 6 252,67 zł
363 789,36 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
Wizyta studyjna 554,66 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14



7. 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

Stowarzyszanie posiada statut organizacji pożytku publicznego. Środki w wysokosci 1584,11 zł. zostały przeznaczone na opracowanie
materiałów do publikacji związanej z udziałem w I edycji Małopolskich Targów Książki „Dziedzictwo zapisane lokalnie”, która odbyła się jako
jedno z głównych wydarzeń tegorocznej Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa realizowanych pod hasłem „Moja Droga”. 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Fundacja Sztuki, Przygody i przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach, ul.Leśna 13a   została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000314641. Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie
określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, a w szczególności: – Nauki,
edukacji, oświaty i wychowania. – Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. – Promocji i organizacji
wolontariatu, wsparcia organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Sprawozdanie obejmuje okres działalności od 1.01. 2020– 31.12.2020.
Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej.
Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Alina Słowik
Alina Słowik 
Agnieszka Wargowska Dudek 
Olgierd Wargowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14


