
Fundacja "Pro Musica Viva"
Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

2

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

3.2 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych Bieżący rok Poprzedni rok

Rzeczowe aktywa trwałe razem - - -

3.3 Należności krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

Pozostałe 87,00 -

Należności krótkoterminowe netto 87,00 -

3.4 Fundusz statutowy

3.5 Wynik finansowy netto roku obrotowego

3.6 Zobowiązania krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty do 1 roku:

z tytułu dostaw i usług - -

Razem zobowiązania krótkoterminowe: - - 

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

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

Fundacja posiada fundusz statutowy w wysokości 2 000 zł.

Zysk netto za 2020 rok zostanie przekazany w kwocie 659,15 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałej

kwocie na realizację działań statutowych w kolejnych latach.
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Bieżący rok Poprzedni rok

darowizny od osób fizycznych 81 500,00 41 600,00

darowizny od osób prawnych 23 000,00 35 000,00

otrzymane dotacje - Urząd Miasta St. Warszawy 299 970,77 120 000,00

otrzymane dotacje - Urząd dzielnicy Targówek 6 000,00 -

otrzymane dotacje - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 50 000,00 50 000,00           

otrzymane dotacje - Instytut Adama Mickiewicza 85 000,00 80 000,00

przychody z 1% podatku 5 976,40 4 530,10

przychody z odpłatnej działalności statutowej 70 788,36 22 415,03

Razem przychody: 622 235,53 353 545,13 

5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów Bieżący rok Poprzedni rok

koszty dot. dotacji z Urzędu Miasta 299 970,77       120 000,00

koszty dot. dotacji z Urzędu dzielnicy Targówek 6 000,00           -

koszty dot. dotacji z MKiDN 50 000,00         50 000,00

koszty dot. dotacji z Instytutu Adama Mickiewicza 85 000,00         80 000,00

koszty finansowane z 1% podatku 5 976,40           4 530,10             

pozostałe koszty działaności statutowej nieodpłatnej 93 130,43         71 910,47

koszty działaności statutowej odpłatnej 70 788,36         22 415,03

koszty administracyjne 8 046,11           7 655,10             

Razem koszty: 619 162,27 356 510,70 
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują
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Bieżący rok Poprzedni rok

Przychody z działalności statutowej - 1% 5 976,40 4 530,10

Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji 5 976,40 4 530,10
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

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

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

 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

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 

statutowego


