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FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NOC POETÓW"

ZACHODNIOPOMORSKIE CHOSZCZEŃSKI

RECZ RECZ

POLSKA ZACHODNIOPOMORSKIE

CHOSZCZEŃSKI RECZ
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Aktywa i pasywa Fundacji wycenia się zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

2. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu przyjęcia tych środków i wartości do używania.
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości
poniżej 3.500,00 zł są one amortyzowane jednorazowo i ujmowane w koszty w miesiącu
przyjęcia danego środka trwałego do użytkowania.

3. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu.

4. Dla wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto kurs średni
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
zdarzenia gospodarczego.

5. Należności i zobowiązania są wyceniane według kwot wymagających zapłaty, tj. z
uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zarachowanych na dzień bilansowy
odsetek.
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Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów według miejsc ich
powstawania oraz sporządza się rachunek zysków i strat
zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.
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Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości i
praktykę zawodową stosowane przez jednostki działające w Polsce, zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Sprawozdanie finansowe obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans,
rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową sporzadzone zgodnie z załącznikiem nr 6
do ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
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Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Rachunkowe Omega Anna Stańczyk, Wiesław 
Stańczyk spółka cywilna z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Spółdzielczej 2.
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FUNDACJA WSPIERANIA 
KULTURY "NOC POETÓW"
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FUNDACJA WSPIERANIA 
KULTURY "NOC POETÓW"

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

48 580,55

36 830,55

11 750,00

0,00
45 663,38

33 489,53

12 173,85

0,00

2 917,17
0,00

0,00

0,00

153,00
2 764,17

0,00

0,00

0,00

0,00

2 764,17
0,00

2 764,17

2018

57 164,78

55 164,78

2 000,00

0,00
58 381,75

54 880,87

3 500,88

0,00

-1 216,97
0,00

0,00

0,00

2 525,00
-3 741,97

0,00

0,00

1,33

0,00

-3 740,64
0,00

-3 740,64
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2 764,17

7 800,00

0,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

-2 764,17

0,00

0,00

-3 740,64

25 900,00

0,00

0,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

3 740,64

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, 
jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także 
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 ZA OKRES 01.01.2019-31.12.2019 

 

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: 

Nie występują. 

 

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: 

Nie występują. 

 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

a) Na dzień 31.12.2019 Fundacja nie posiadała środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

b) Podział i struktura czasowa należności według pozycji bilansu: 

            Na dzień 31.12.2019 Fundacja posiadała należności w kwocie 245,00 zł. 

 

c) Podział i struktura czasowa zobowiązań według pozycji bilansu: 

 

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. dostaw i usług 140,99 0,00 0,00 0,00 140,99 0,00

2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. środków od  ZUS 1 174,98 0,00 0,00 0,00 1 174,98 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 1 315,97 0,00 0,00 0,00 1 315,97 0,00

 Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności

Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

 



 
 

 

d) Inwestycje krótkoterminowe: 

 

Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” posiada konto bankowe w 

Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.  

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2019 wynosiło 3 313,55 zł. 

 

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 z działalności statutowej 48 580,55

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 36 830,55

Darowizny 24 987,65

1% podatku 4 042,90

Dotacje 7 800,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 11 750,00

Zwrot kosztów 10 750,00

Działalność promocyjna 1 000,00  

 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów: 

 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 33 489,53

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 12 173,85

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

Koszty administracyjne 153,00

- usługi obce 153,00  

 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

Nie dotyczy. 



 
 

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: 

Fundacja uzyskała w 2019 rok przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych w wysokości  4 042,90 zł. 

Kwota uzyskana zostanie w całości wydatkowana na realizację celów statutowych 

działalności nieodpłatnej. 

 

8) 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: 

Nie występują. 

 



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2020-03-10 09:14:27 Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 4
KRZYSZTOF JAN KORSZYŁOWSKI

2020-10-05 13:35:30 Minister Cyfryzacji Pieczec Podpisu Zaufanego 1
Sławomir Anatol Kokorzycki
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