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Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 
29.04.1994 r zgodnie  z załącznikiem nr 6 dla jednostek,o których mowa w art. 3 ust 2 z dnia 
24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych 
spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:
- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art.  4 ust. 2 UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).                                                         
Fundacja nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Fundacja może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.                                       
Fundacja sporządza sprawozdanie merytoryczne pełniące funkcję sprawozdania z 
działalności.                                                                                       
Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym
W Rachunku Zysków i Strat przychody i koszty wykazywane są wg podziału na :                         
-działalność statutową z wyodrębnieniem działalności nieodpłatnei i odpłatnej
-działalność gospodarczą
-koszty zarządu
-działalność pozostałą
-działalność finansową
Przychody i koszty są ujmowane wg zasady memoriałowej tj. w okresach których dotyczą 
niezależnie od terminu zapłaty i daty dokonania  płatności
Przedmioty o wartości nie przekraczającej 10.000zł. odpisuje się w miesiącu zakupu w koszty 
działalności jako zużycie materiałów.
Wycena środków trwałych następuje w wartości netto.
Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w 
roku na koniec roku obrotowego.
Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia.
Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusz Statutowy wykazywany jest w wysokości rzeczywiście wniesionych wkładów  i 
wpisanych w rejestrze  sądowym skorygowanym o jego trwałe zwiększenia i zmniejszenia jakie 
nastąpiły do dnia bilansowego.
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Wynik Finansowy ustala się wg zasad określonych w załączniku nr 6 do Ustawy o  z dnia 29 
września 1994r o Rachunkowości  (Dz.U. z 2013 r poz 330 i  613 oraz z 2014 poz 768)
Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” 
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych 
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków a także podatku 
dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

Następnie Jednostka sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe na dzień kończący rok 
obrotowy (31 grudnia) obejmujace:
1.Bilans (wg załącznika nr 6 do w.w. Ustawy)
2.Rachunek Zysków i Strat (wg załącznika nr 6 do w.w. Ustawy)
3.Informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 6 do w.w. Ustawy)
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Sprawozdanie Finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady Rachunkowości 
wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r o Rachunkowości (Dz.U. z 2013 r 
poz.330) ze zmianami z uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiazujących w Fundacji, 
zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy.
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Informacje uzupełniające do Bilansu:
Informacja dodatkowa:
Kwota zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – 0,00 zł
Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,  zarządzających i 
nadzorujących -0,00 zł, 
Wartość wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych dla organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących  – 0,00 zł
Wartość zobowiązań zaciągniętych w imieniu organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących tytułem gwarancji i poręczeń - 0,00zł.
Wartość  udziałów/akcjach własnych – 0,00 zł.
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FUNDACJA SWAP -
SPONTANICZNE WARSZTATY 
ARTYSTYCZNO-PRAKTYCZNE

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

577 822,23

346,00

577 476,23

0,00
577 476,23

0,00

577 476,23

0,00

346,00
0,00

0,00

0,00

4 446,00
-4 100,00

3 925,16

3 970,39

0,00

627,65

-4 772,88
7,00

-4 779,88

2019

520 770,12

0,00

520 770,12

0,00
389 001,52

0,00

389 001,52

0,00

131 768,60
0,00

0,00

0,00

135 797,40
-4 028,80

1,80

23,20

0,00

828,65

-4 878,85
40,00

-4 918,85
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FUNDACJA SWAP -
SPONTANICZNE WARSZTATY 
ARTYSTYCZNO-PRAKTYCZNE

31.12.2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49 167,49
0,00

9 192,09
39 975,40

0,00
0,00

12 086,01
1 000,00

15 865,89
0,00

-4 779,88
37 081,48

0,00
0,00

12 490,72
24 590,76
49 167,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46 544,22
0,00

9 194,39
37 223,07

126,76
0,00

16 865,89
1 000,00

0,00
20 784,74
-4 918,85
29 678,33

0,00
0,00

22 321,33
7 357,00

46 544,22

49 167,49 46 544,22

2020 2019

zł
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA 2020 SWAP
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 

 
Podmiot:  

Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno-Praktyczne. 

 

Adres:  
Ul. Kwitnąca 5/46 

01-926 Warszawa 

 

Forma prawna: FUNDACJA 

NIP: 1182177063 

KRS: 0000740077 

 
 
 
 
Podstawowe cele organizacji: 

 

1. Działalność społeczna i aktywizacja młodzieży na terenie Warszawy. 

2. Promocja kultury i sztuki i inspirowanie do jej tworzenia. 

3. Edukowanie młodych mieszkańców warszawy i inspirowanie ich do poszukiwania nowych hobby i 

samorozwoju. 

4. Promocja początkujących artystów i prelegentów i ułatwienie im odnalezienia się w warszawskiej 

infrastrukturze kulturalnej. 

5. Promocja i organizacja wolontariatu.  

6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

7. Szerzenie pożytecznych społecznie idei i postaw.  

8. Działalność na rzecz polityki młodzieżowej i swobód obywatelskich. 

 

Bieżące zadania realizowane w Fundacji: 

 

W 2020 roku Fundacja realizowała warsztaty artystyczne w formie działalności odpłatnej z dziedzin 

wokalistyki estradowej, pisania kreatywnego, teatru i sztuk scenicznych, scenariopisarstwa, 

songwritingu, muzyki i tańca. Warsztaty kulturalne realizowane były w ramach autorskiego programu 

artystycznego zatrudnionych artystów. W 2020 roku Fundacja zrealizowała 11 koncertów wokalnych, 

na które obowiązywał bezpłatny wstęp.  

 

Fundacja  w roku 2020 podpisała umowę z Gaiety School of Acting na realizację europejskiego 

programu edukacyjnego nr 2020-1-IE01-KA201-066025, projekt obejmuje 36 miesięczny okres 

działania. Do końca roku obrotowego 2020 na konto fundacji nie wpłynęły środki finansowe na 

realizację projektu. Fundacja otrzyma wpłaty w kolejnych miesiącach trwania zadania, po zakończeniu 

roku 2020. Informacje dotyczące założeń projektu znajdują się na stronie: https://istem-project.eu/ 

 

 

 

 

 



 

 

Sytuacja finansowa:  
 

Środki pieniężne wynoszą 39 975,40 zł i składają się na nie środki pieniężne zgromadzone na 

rachunku bankowym. 

Należności długoterminowe nie występują. 

Należności krótkoterminowe wynoszą 9 192,09 zł 

- należności od kontrahentów (odbiorców/dostawców): 4 825,97 zł. 

- należności publiczno-prawne (US): 123,40 zł, 

- należności z tyt. nadpłaty wynagrodzenia: 647,27 zł, 

- pozostałe rozrachunki (zaliczki): 3 595,45 zł. 

Zobowiązania długoterminowe nie występują. 

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 12 490,72zł 

- zobowiązania wobec dostawców: 9 628,68 zł 

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń: 2,00 zł 

- zobowiązania publiczno-prawne (US, ZUS): 2 860,04 zł. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 24 590,76 zł i stanowią wpłaty na przyszłe 

zajęcia/warsztaty realizowane w ramach działalności odpłatnej. 

Wynik finansowy lat ubiegłych stanowi zysk 15 865,98 zł. 
 
 
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 
 
 

LP Przychody Źródło finansowania Kwota przychodu 

1. 
Przychody z działalności 
nieodpłatnej 

  346,00 zł 

1.1. Darowizny -zrzutka OF 346,00 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej   577 476,23 zł 

3. 
Przychody z działalności 
gospodarczej 

  0,00 zł 

4. Przychody finansowe   0,00 zł 

5. Pozostałe przychody operacyjne   3 925,16 zł 

  
w tym niepodatkowe: zwolnienie z 
opłacania należności z tyt.składek ZUS - 
tarcza COVID-19 

Tarcza  Covid-19 
(Dz.U.z 2020 r. 
poz.374,z późn.zm.) 

3 922,79 zł 

  
RAZEM PRZYCHODY   581 747,39 zł 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Informacje o strukturze poniesionych kosztów: 

 

LP Koszty Kwota kosztów Wynik finansowy 

1. Koszty  działalności nieodpłatnej 0,00 zł 346,00 zł 

2. Koszty działalności odpłatnej 577 476,23 zł 0,00 zł 

3. Koszty administracyjne 4 446,00 zł -4 446,00 zł 

4. Koszty działalności gospodarczej 0,00 zł 0,00 zł 

5. Koszty finansowe 627,65 zł -627,65 zł 

5.1. Koszty finansowe 137,00 zł   

5.2. Ujemne różnice kursowe 411,05 zł   

5.3. Koszty finansowe NKUP 79,60 zł   

6. Pozostałe koszty operacyjne 3 970,39 zł -45,23 zł 

  
w tym niepodatkowe: zwolnienie z 
opłacania należności z tyt.składek ZUS - 
tarcza COVID-19 

3 922,79 zł 0,00 zł 

7. Podatek dochodowy 7,00 zł -7,00 zł 

  RAZEM KOSZTY 586 520,27 zł -4 779,88 zł 

 
 
Struktura poniesionych kosztów ze względu na rodzaj: 

 
LP Rodzaj Kosztu Kwota kosztu 

1. Zużycie materiałów i energii 3 427,00 zł 

2. Usługi Obce 301 425,05 zł 

3. Podatki i opłaty 38 298,79 zł 

4. Wynagrodzenia 228 858,68 zł 

5. Świadczenia na rzecz pracowników 9 685,55 zł 

6. Koszty podróży 100,40 zł 

 
 
Wynik finansowy stanowi stratę brutto w wysokości 4772,88 zł. 

 

Podatek dochodowy wynosi 7,00 zł, strata netto wynosi 4779,88 zł. 

 

Rozliczenie 1%: nie dotyczy 

 

Pozostałe istotne informacje: 

 

W 2020 roku Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno-Praktyczne nie zatrudniała 

pracowników etatowych.  Zawierane były umowy cywilno-prawne (łączna ilość zatrudnionych osób 

wyniosła 28). Koszty wynagrodzeń wynikających z umów wraz z narzutami na wynagrodzenia wyniosły 

246 389,81zł. Fundacja skorzystała ze wsparcia w związku z sytuacją epidemii Covid-19. Podmiot 

został zwolniony z opłacania należności z tytułu składek za miesiąc marzec 2020 (w wysokości 

2 510,21 zł) oraz za miesiąc kwiecień 2020 (w wysokości 1 412,58 zł)/ podstawa prawna wsparcia: 



 

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm). 

Okres pandemii Covid-19 spowodował dla Fundacji reorganizację w planowanych cyklach warsztatów i 

kursów. Wiele zajęć zostało odwołanych w trybie natychmiastowym. Z powodu niemożliwości 

zrealizowania spotkań w roku 2020, część zajęć grupowych w ramach odpłatnej działalności statutowej 

została przełożona na rok 2021.  

Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionej  funkcji. 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 sporządzane zostało zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 

29.04.1994 r zgodnie  z załącznikiem nr 6 dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust 2 z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W latach ubiegłych sprawozdanie 

sporządzone było zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.04.1994 r. z załącznikiem nr 1. 

 

Dane z roku 2019 zawarte w rachunku zysków i strat (załącznik 1) zostały przeniesione do załącznika 

nr 6 ustawy o rachunkowości. 

- Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (poz.A.I zał.1) w kwocie 520 770,12 

zł stanowią odpowiednio przychody  z działalności statutowej (analityka: przychodzi z działalności 

odpłatnej statutowej (Poz. A.II zał.6). 

- Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (poz.B.II zał.1) w kwocie 389 001,52 zł stanowią 

odpowiednio koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (Poz.BII zał.6) 

- Koszty ogólnego zarządu w kwocie 135 797,40 zł  (poz.E zał.1) analogicznie Koszty ogólnego zarządu 

(poz.G zał.6). 

- Pozostałe przychody operacyjne (poz.G) w kwocie 1,80 zł analogicznie pozostałe przychody 

operacyjne (poz. I zał.6) 

-Pozostałe koszty operacyjne (poz.J zał.1) w kwocie 23,20 zł analogicznie pozostałe koszty operacyjne 

(poz.J zał.6). 

- Koszty finansowe (poz.K) w kwocie 828,65 zł wykazano analogicznie w pozycji koszty finansowe  

(poz.L zał.6) 

- Zysk (strata) brutto  w kwocie -4878,85 zł (poz.L) analogicznie zysk (strata) brutto (poz.M zał.6) 

- Podatek dochodowy w kwocie 40,00 zł (poz. M) analogicznie podatek dochodowy (poz.N zał.6) 

- Zysk (strata) netto w kwocie -4918,85 zł (poz.O) analogicznie zysk (strata) netto (poz.Ozał.6). 

Koszty administracyjne w roku 2019 były związane ściśle z prowadzeniem warsztatów i zajęć 

artystycznych w ramach działalności odpłatnej prowadzonej w 2019 roku. 

 

 

 

Data i miejsce sporządzenia:        Zatwierdzający: 

24-06-2021 Kraków 

Sporządziła: Aneta Żmuda       Zarząd Fundacji 

 


