
 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok   

 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji  

Fundacja Art  Transparent 

Ofiar Oświęcimskich 1 / 2, 

50-069  Wrocław 

NIP 915 170 51 92 

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 

Nie dotyczy.  

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD  

PKD – 91.33.Z  działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.  

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 

data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny  w systemie REGON  

Nazwa organu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Data rejestracji:  16.12.2005r. 

Nr KRS:   0000247340 

Numer REGON: 020216173 

5. Dane dotyczące członków zarządu oraz rady fundatorów  

W skład Zarządu wchodzą: 

- Michał Bieniek – Prezes Zarządu 

- Katarzyna Młyńczak-Sachs – Członek Zarządu 

- Karolina Bieniek – Członek Zarządu  

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego skład Zarządu nie uległ zmianie 

W skład Rady Fundatorów wchodzą: 

- Jacek Pawlikowski 

- Daniela Tagowska 

- Agata Makowska 

Skład Rady nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego roku. 

 



 

 

6. Określenie celów statutowych organizacji  

Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie z jej statutem jest:  

1. propagowanie nowych zjawisk, w tym zwłaszcza nowych mediów, w kulturze i sztuce, ze 

szczególnym uwzględnieniem sztuki;  

2. wspieranie twórczości młodych artystów;  

3. wspieranie wymiany kulturalnej, społecznej i akademickiej;   

4. współudział w inicjowaniu i koordynowaniu działań artystycznych i kulturowych;  

5. szeroko rozumiana edukacja kulturalna;  

6. szeroko pojęta promocja wizerunku miasta Wrocławia i jego środowiska twórczego  w kraju i za 

granicą;  

7. działania na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych;  

8. prowadzenie badań własnych w zakresie celów statutowych, w szczególności recepcji współczesnej 

sztuki i kultury, finansowania kultury, oraz informowanie  o nich;   

9. działanie na rzecz wyrównywania szans i promowania praw człowieka;   

10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

11. działalności na rzecz integracji cudzoziemców 

12. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i promowanie postaw obywatelskich w 

Rzeczpospolitej Polskiej.   

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

15. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

16. rewitalizacji; 

17. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  

 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie 

Okres działalności Fundacji nie jest ograniczony. 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania 

finansowe.  

Nie dotyczy. 

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.  

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w  

roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.  

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności.  



 

 

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo 
wyboru.  

 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości 

Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76 z 2002 r. poz.694 z późn. zm.) oraz  

aktu wykonawczego do ustawy – Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.  w 

sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 

handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137 poz 1539). 

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 

obrotowych jednakowego grupowania  operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów 

(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych); ustala się wynik finansowy i 

sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 

porównywalne.   

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że: 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według  wartości nabycia po aktualizacji 

wyceny, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe); 

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki 

przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych; 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową; 

- składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł odpisywane są 

jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

Materiały administracyjne, biurowe, środki czystości oraz inne zakupione do natychmiastowego zużycia 

odpisywane są bezpośrednio z zakupu jednorazowo w koszty. 

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:  

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia; 

- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny; 

- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty; 

- fundusze statutowe oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmuje się w wartości nominalnej. 

Fundacja rozpoznaje przychody z działalności przewidzianej statutem a w szczególności pochodzące z 

darowizn, dotacji i subwencji od instytucji państwowych i osób prawnych oraz dochodów  

ze świadczonej odpłatnie działalności statutowej.  

Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych. Oprócz kosztów 

statutowych Fundacja ponosi również koszty administracyjne związane z ogólnym funkcjonowaniem 

jednostki. 

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników zwiększa odpowiednio 

przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnicę dodatnią można również zaliczyć na 

zwiększenie funduszu statutowego.  



 

 

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.  Rachunek wyników sporządzany jest  

w wersji porównawczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowania terroryzmu informujemy, iż Fundacja nie jest instytucją Obowiązaną w myśl w/w ustawy.  

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w wersji uproszczonej i składa się z następujących 

części: 

1. Bilans za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wg załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości  

2. Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2019r. wg załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości 

3. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

Bilans  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA 31-12-2018 31-12-2019

Aktywa trwałe, w tym: 0,00 0,00

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

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

Aktywa obrotowe, w tym: 32 031,32 14 135,79

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 18 162,39

III. Inwestycje krótkoterminowe 13 868,93 14 135,79

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Aktywa razem 32 031,32 14 135,79

PASYWA 31-12-2018 31-12-2019

Kapitał (fundusz) własny, w tym: 30 425,33 13 547,78

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

II. Pozostałe fundusze 35 015,08 25 018,83

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto -6 589,75 -13 471,05

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 1 605,99 588,01

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 605,99 588,01

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa razem 32 031,32 14 135,79

Stan na 



 

 

Rachunek wyników  

Rachunek 
zysków 
i strat   2019 2018 
 A. Przychody z działalności statutowej  586 831,63 582 772,13 

  
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 521 216,63 582 772,13 

  
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 

publicznego 65 615,00 0,00 
  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 
 B. Koszty działalności statutowej  590 040,30 581 277,17 

  
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 524 425,30 581 277,17 

  II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 65 615,00 0,00 
  III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 
 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  -3 208,67 1 494,96 
 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  11 503,23 5 454,71 
 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)   -14 711,90 -3 959,75 
 I. Pozostałe przychody operacyjne   1 755,85 0,00 
 J. Pozostałe koszty operacyjne   615,00 2 630,00 
 K. Przychody finansowe   100,00 0,00 
 L. Koszty finansowe   0,00 0,00 
 M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)   -13 471,05 -6 589,75 
 N. Podatek dochodowy   0,00 0,00 
 O. Zysk (strata) netto (M-N)  -13 471,05 -6 589,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Majątek trwały 

Fundacja nie posiada majątku trwałego. 

 

2. Aktywa obrotowe 

Suma aktywów obrotowych za rok obrotowy 2019 wynosi:  14 135,79 zł, w tym:  

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach     14 135,79 zł  

b) należności krótkoterminowe                                 89,5  zł  

Nie utworzono odpisów aktualizujących należności. 

Nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe. 

 

3. Pasywa  

Suma pasywów bilansu za rok obrotowy 2019 wynosi 14 225,29  zł, w tym: 

a) fundusze własne          13 578,78 zł    

b) zobowiązania krótkoterminowe                       676,51 zł 

 

Zgodnie z Uchwałą z dnia 1 kwietnia  2019 r. Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe 

Fundacji za rok obrotowy 2019. 

 

Inne zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2019r. stanowią nierozliczone koszty 

związane z działalnością fundacji i zostały rozliczone w I kwartale 2020. 

Zobowiązania długoterminowe nie występują. 

Nie utworzono rezerw. 

 

4. Przychody z działalności statutowej 

Przychody z działalności statutowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r. wynoszą                

586 931,63zł i składają się z następujących pozycji: 

1) 521 216,63zł – Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego realizowanych przez 

Fundację, w tym 1410,00zł otrzymanych wpłat  z 1 % podatku.  

2) 65 715,00zł  - przychody związane ze świadczeniem usług, a także zwrot poniesionych kosztów  

związanych z prowadzeniem  działalności  statutowej.  

 

5. Koszty realizacji zadań statutowych 

Koszty realizacji zadań statutowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r. wynoszą 

590 040,30zł i składają się całkowicie z kosztów realizacji zadań publicznych realizowanych przez 

Fundację 

 
6. Koszty administracyjne 

nazwa realizowanego 

zadania

otrzymane środki  na 

realizację zadania w roku 

obrachunkowym

z tego 

dotacje

wpływy z 

OPP

wpłaty 

członkowskie/ 

zwrot kosztów

poniesione koszty na 

realizację zadania w roku 

obrachunkowym

Wydatki z 

OPP

Survival 2019 445 024,00 380 000,00 0,00 65 024,00 445 024,00 0,00

OPG 2019 106 000,00 105 000,00 1 000,00 0,00 106 000,00 1 000,00

Katalog SUR 35 000,00 10 000,00 0,00 25 000,00 35 000,00 0,00

Razem 586 024,00 495 000,00 0,00 90 024,00 586 024,00 0,00



 

 

Koszty administracyjne za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r. wynoszą 11 715,94 zł i 
składają się z kosztów utrzymania  lokalu i opłat bankowych. 

 

7. Pozostałe przychody i koszty  

finansowe w wysokości 2 370,85 zł stanowią spisanie pozycji bilansowych  z lat poprzednich, a 
także różnice kursowe.  

 

8. Zatrudnienie 

W roku obrotowym oraz poprzednim Fundacja nie zatrudniała pracowników w oparciu o umowę o 

pracę. 

Członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje w Zarządzie nieodpłatnie. 

 

9.  Pozostałe informacje 

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w 

sprawozdaniu finansowym. 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które należałoby uwzględnić w bilansie oraz 

rachunku wyników.  

Nie stwierdza się występowania poważnych zagrożeń oraz niepewności, co do możliwości 

kontynuowania działalności przez Fundację 

Nie stwierdza się innych informacji niż te wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji. 

 

10. Sposób wydatkowania środków pochodzących z  1%  

Od dnia 31-10-2018r. Fundacja  posiada status jednostki OPP w roku obrotowym 2019  Fundacja 

uzyskała przychody z   tytułu 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1410,00zł, 

które do kwoty 1000 zł zostały przekazane na działania statutowe, a pozostała kwota zostanie 

wydatkowana w roku 2020.  

 

 

Sporządzono: Wrocław, marzec 2020 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Zarządu Fundacji: 


