SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego
sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

Nazwa: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury
Siedziba: 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 56
NIP: 5262789540, REGON: 015763841
KRS: 0000210799
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; data rejestracji 29.06.2004 roku

Fundacja prowadzi działalność polegającą w szczególności na wspieraniu i upowszechnianiu kultury w
Polsce. Swoje zadanie wykonuje między innymi poprzez produkcję oraz wystawianie spektakli
teatralnych. Działalność ta jest realizowana poprzez prowadzenie Teatru Polonia oraz Och-Teatru
(„Teatr” lub „Teatry”). Spektakle są również wystawiane poza Teatrami („Impresariat”).
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność statutową odpłatną,
jak i nieodpłatną, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz Statutu Fundacji. Fundacja prowadzi także działalność gospodarczą,
z której zyski przeznacza na działalność statutową.
Działalność statutowa nieodpłatna została określona jako działalność związana z wystawianiem
przedstawień artystycznych poza Teatrem, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych w zakresie produkcji przedstawień artystycznych do wystawiania w teatrach innych niż
Teatry prowadzone przez Fundację, działalność obiektów kulturalnych w zakresie produkcji
przedstawień artystycznych do wystawiania w Teatrach prowadzonych przez Fundację.
Działalność statutowa odpłatna została określona jako działalność wspomagająca wystawianie
przedstawień artystycznych w zakresie produkcji przedstawień artystycznych do wystawiania w teatrach
innych niż teatry prowadzone przez Fundację, a także działalność obiektów kulturalnych w zakresie
produkcji przedstawień artystycznych do wystawiania w Teatrach prowadzonych przez Fundację.
Działalność gospodarcza polega głównie na wystawianiu spektakli w Teatrach, poza Teatrami Fundacji
oraz na najmie Teatrów dla potrzeb wystawiania spektakli.
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

2.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Skład Zarządu jednostki
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd był
jednoosobowy w składzie:
- Krystyna Janda.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 18 czerwca 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

3.

Czas trwania działalności jednostki
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

4.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku.
Dane porównawcze zawierają okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

5.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
W skład Fundacji nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdanie finansowe.

6.

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Fundację przy najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz nieistnieniu okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

7.

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 pozostawia jednostce prawo wyboru
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie
z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217
z późniejszymi zmianami), z załącznikiem nr 6 do Ustawy.
Rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego:
(1) aktywa trwałe
−

wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia i wykazywane w bilansie w wartości netto, tj. w wartości początkowej
pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

−

środki trwałe wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i wykazane
w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie
do okresów ich użytkowania oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

−

Fundacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie ekonomicznego używania środków
trwałych metodą liniową,

−

długoterminowe aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych według cen nabycia;
inne papiery wartościowe (certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa) jeśli nie posiadają
terminu wymagalności Fundacja wycenia na dzień bilansowy w wartości godziwej; z określonym
terminem wymagalności – w skorygowanej cenie nabycia; rozchód innych papierów
wartościowych odbywa się po średnioważonej cenie nabycia; Fundacja na mocy art. 28b ust. 1
ustawy o rachunkowości, zdecydowała się nie stosować rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
12 grudnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 277) w sprawie szczegółowych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

(2) aktywa obrotowe
−

należności i roszczenia wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty
z uwzględnieniem zasad ostrożnej wyceny tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące w związku
z ryzykiem nieściągalności lub na dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji,

−

krótkoterminowe aktywa finansowe stanowią środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa
finansowe,

−

krótkoterminowe aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych według cen nabycia;
inne papiery wartościowe (certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa) jeśli nie posiadają
terminu wymagalności Fundacja wycenia na dzień bilansowy w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat; z określonym terminem wymagalności – w skorygowanej cenie nabycia;
rozchód innych papierów wartościowych odbywa się po średnioważonej cenie nabycia; Fundacja
na mocy art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, zdecydowała się nie stosować rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

−

zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią towary przeznaczone na sprzedaż;
ich wyceny dokonuje się na dzień bilansowy w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży,

−

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują m.in. koszty rozliczane w czasie,

(3) fundusz statutowy
−

fundusz ten tworzą wkłady Fundatorów oraz środki wynikające z podziału zysku,
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

(4) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
−

zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,

−

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających
w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów Fundacji,
a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

−

koszty świadczeń pracowniczych, w tym głównie zaległe urlopy pracownicze pracowników,
zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, zostają rozłożone proporcjonalnie
w okresie, w którym pracownik nabywa prawo do świadczenia,

(5) wynik finansowy
−

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie z załącznika nr 6 do ustawy
o rachunkowości dla jednostek wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

−

przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmują dotacje celowe dotyczące
wydatków bieżącego roku, środki otrzymane z podatku dochodowego od osób fizycznych (1%)
na finansowanie działalności kulturalnej, darowizny osób fizycznych oraz osób prawnych,

−

przychody z działalności gospodarczej obejmują sumy należnych przychodów ze sprzedaży
produktów i towarów wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów
i rabatów, bez podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim sprzedaż biletów na
spektakle w Teatrach Fundacji, sprzedaż spektakli wyjazdowych oraz spektakli zamkniętych,
wynajem Sali,

−

koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmują koszty produkcji spektakli oraz
koszty spektakli plenerowych,

−

koszty działalności gospodarczej obejmują współmierne do przychodów z działalności
gospodarczej ze sprzedaży produktów i towarów koszty wytworzenia spektakli w Teatrach
Fundacji, spektakli wyjazdowych oraz spektakli zamkniętych, wynajmu sali i innych,

−

koszty administracyjne obejmują koszty ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży, których nie
można przypisać w sposób bezpośredni lub pośredni do kosztów nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego oraz kosztów działalności gospodarczej,

−

pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio
ze zwykłą działalnością Fundacji, wpływające na wynik finansowy, w tym przede wszystkim
rozliczane dotacje do środków trwałych odnoszone w przychody, odpisy aktualizujące wartość
aktywów, refaktury,

−

przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim odsetki od środków pieniężnych oraz
wycenę aktywów finansowych,

−

podatek dochodowy jest ustalany jako inne zobowiązania podatkowe w wysokości kosztów
nie przeznaczonych na cele statutowe Fundacji.
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Warszawa, dnia 18 czerwca 2021 roku
Podpisy złożone elektronicznie przez:
Osobę (osoby), której/ym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Patyna
/HLB M2 Sp. z o.o. Advisory & Business
Solutions Sp.k./

Zarząd

Krystyna Janda
Prezes Zarządu
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I.

Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

BILANS
Bilans – Aktywa

A. AKTYWA TRWAŁE

31.12.2020

31.12.2019

2 623 675,79

3 198 319,74

113 536,71

131 119,18

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

2. Wartość firmy

-

-

113 536,71

131 119,18

I. Wartości niematerialne i prawne

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

2 473 441,19

3 030 502,67

2 473 441,19

3 030 502,67

-

-

1 906 704,94

2 299 469,43

338 936,51

430 928,23

-

-

227 799,74

300 105,01

-

-

-

-

III. Należności długoterminowe

36 697,89

36 697,89

1. Od jednostek powiązanych

-

-

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

- 36 697,89

36 697,89

-

-

1. Nieruchomości

-

-

2. Wartości niematerialne i prawne

-

-

3. Długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

-

-

-

-

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

-

IV. Inwestycje długoterminowe

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

c) w pozostałych jednostkach

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Bilans – Aktywa

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

31.12.2020

31.12.2019

13 902 932,08

15 199 803,42

27 226,03

51 910,23

1. Materiały

-

-

2. Półprodukty i produkty w toku

-

-

3. Produkty gotowe

-

-

27 226,03

51 910,23

B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy

4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi

-

-

536 218,92

607 301,00

-

-

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

-

-

-

-

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

-

-

536 218,92

607 301,00

276 546,78

487 175,61

276 546,78

487 175,61

-

-

255 990,13

108 986,42

3 682,01

11 138,97

II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

-

-

13 320 110,72

14 527 713,39

13 320 110,72

14 527 713,39

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

11 130 298,81

11 387 679,21

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

b) w pozostałych jednostkach

- udzielone pożyczki

-

-

11 130 298,81

11 387 679,21

2 189 811,91

3 140 034,18

2 189 811,91

3 140 034,18

- inne środki pieniężne

-

-

- inne aktywa pieniężne

-

-

-

-

19 376,41

12 878,80

-

-

16 526 607,87

18 398 123,16

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY
AKTYWA RAZEM :
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Bilans – Pasywa
A. FUNDUSZ WŁASNY
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne

Dotyczy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Waluta sprawozdawcza:

31.12.2020

złoty polski (PLN)

31.12.2019

12 713 452,99
13 718 568,31
(1 005 115,32)
3 813 154,88
295 544,00
295 544,00
31 076,00
264 468,00
-

13 718 568,31
12 085 281,97
1 633 286,34
4 679 554,85
252 789,00
252 789,00
32 499,00
220 290,00
-

2 354 472,18
-

1 468 242,33
-

2 354 472,18
1 690 000,00
282 553,76
282 553,76
278 980,94
52 790,08
50 147,40
-

1 468 242,33
703 449,63
703 449,63
387 687,18
368 394,82
8 710,70
-
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Bilans – Pasywa

31.12.2020

IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM :

Dotyczy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

31.12.2019

1 163 138,70
1 163 138,70
585 091,58

2 958 523,52
2 958 523,52
689 583,07

578 047,12

2 268 940,45

16 526 607,87

18 398 123,16
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

II.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat
A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

01.01.2020

01.01.2019

-

-

31.12.2020

31.12.2019

1 168 211,25

1 024 758,18

1 168 211,25

1 024 758,18

-

-

-

-

1 091 411,88

1 402 005,00

1 091 411,88

1 402 005,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

-

-

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

-

-

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej

76 799,37

(377 246,82)

7 753 679,85

19 625 065,90

9 862 205,48

16 842 620,45

(2 108 525,63)

2 782 445,45

1 251 285,15

1 288 107,94

(3 283 011,41)

1 117 090,69

1 888 394,73

913 733,22

J. Pozostałe koszty operacyjne

240 595,36

797 310,83

K. Przychody finansowe

644 800,79

410 951,44

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
I. Pozostałe przychody operacyjne

L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)

Dotyczy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

3 304,07

330,18

(993 715,32)

1 644 134,34

11 400,00

10 848,00

(1 005 115,32)

1 633 286,34
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

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
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała zobowiązań finansowych, w tym warunkowych, które nie
zostały uwzględnione w bilansie.

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
Fundacja nie udzielała pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
3.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) koszty zakończonych prac rozwojowych

31.12.2020

b) wartość firmy

31.12.2019
-

-

-

-

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

113 536,71

131 119,18

- oprogramowanie komputerowe

113 536,71

131 119,18

d) inne wartości niematerialne i prawne

-

-

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

f) wartości niematerialne i prawne w toku wytwarzania

-

-

113 536,71

131 119,18

Wartości niematerialne i prawne, razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w obcym środku
trwałym)
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe

31.12.2020

31.12.2019

2 473 441,19

3 030 502,67

-

-

1 906 704,94

2 299 469,43

338 936,51

430 928,23

-

-

227 799,74

300 105,01

b) środki trwałe w budowie

-

-

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

2 473 441,19

3 030 502,67

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

Dotyczy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
a) koszty
b)
c) nabyte
d) inne wartości
zakończonych
wartość
koncesje,
- oprogramoniematerialne i
prac
firmy
patenty, licencje wanie komprawne
rozwojowych
i podobne
puterowe
wartości,
w tym:
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
202 118,44
202 118,44
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)
c) zmniejszenia (z tytułu przyjęcia WNiP)
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
202 118,44
202 118,44
na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu
70 999,26
70 999,26
f) amortyzacja za okres
17 582,47
17 582,47
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
88 581,73
88 581,73
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
113 536,71
113 536,71
na koniec okresu

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
a) koszty
b)
c) inne
- prawa
d) zaliczki na
zakończonych
wartoś
wartości
majątkowe
wartości
prac
ć firmy
niematerialne i
do znaków
niematerialne i
rozwojowych
prawne,
towarowych
prawne
w tym:
i know-how
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
202 118,44
202 118,44
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
202 118,44
202 118,44
na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu
52 952,30
52 952,30
f) amortyzacja za okres
18 046,96
18 046,96
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
70 999,26
70 999,26
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
131 119,18
131 119,18
na koniec okresu

f) wartości
niematerialne
i prawne
w toku
wytworzenia

e) zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

-

-

202 118,44

-

-

-

-

-

202 118,44

-

-

70 999,26
17 582,47
88 581,73

-

-

113 536,71

f) wartości
niematerialn
e i prawne
w toku
wytworzenia

e) zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niematerialne
i prawne,
razem

Wartości
niematerialn
e i prawne,
razem

-

-

202 118,44

-

-

-

-

-

202 118,44

-

-

52 952,30
18 046,96
70 999,26

-

-

131 119,18

Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
- grunty (w tym prawo
- budynki, lokale i obiekty
użytkowania wieczystego gruntu) inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
5 724 172,66
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)
c) zmniejszenia wartości brutto (z tytułu likwidacji)
d) zmiany wartości brutto z tytułu reklasyfikacji (+ / -)
e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
5 724 172,66
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
3 424 703,23
g) amortyzacja za okres
392 764,49
h) zmniejszenia umorzenia (z tytułu likwidacji)
i) zmiany umorzenia z tytułu reklasyfikacji (+ / -)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
3 817 467,72
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
1 906 704,94
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
- grunty (w tym prawo
- budynki, lokale i obiekty
użytkowania wieczystego gruntu) inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
5 724 172,66
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia wartości brutto (z tytułu likwidacji)
d) zmiany wartości brutto z tytułu reklasyfikacji (+ / -)
e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
5 724 172,66
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
3 031 938,74
g) amortyzacja za okres
392 764,49
h) zmniejszenia umorzenia (z tytułu likwidacji)
i) zmiany umorzenia z tytułu reklasyfikacji (+ / -)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
3 424 703,23
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
2 299 469,43

Dotyczy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

- urządzenia
- środki
techniczne i maszyny transportu
1 888 580,07
8 697,89
1 897 277,96
1 457 651,84
100 689,61
1 558 341,45
338 936,51
- urządzenia
- środki
techniczne i maszyny transportu
1 852 473,30
68 520,27
32 413,50
1 888 580,07
1 325 264,93
150 754,57
18 367,66
1 457 651,84
430 928,23
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-

-

-

-

- inne środki
trwałe
1 316 358,73
1 128,46
1 317 487,19
1 016 253,72
73 433,73
1 089 687,45
227 799,74

Środki
trwałe, razem
8 929 111,46
9 826,35
8 938 937,81
5 898 608,79
566 887,83
6 465 496,62
2 473 441,19

- inne środki
trwałe
1 307 087,22
9 271,51
1 316 358,73
930 332,30
85 921,42
1 016 253,72
300 105,01

Środki
trwałe, razem
8 883 733,18
77 791,78
32 413,50
8 929 111,46
5 287 535,97
629 440,48
18 367,66
5 898 608,79
3 030 502,67

Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

3.2. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem
praw, jakie przyznają
Fundacja na dzień 31.12.2020 roku była w posiadaniu certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:
Liczba
jednostek

Wartość
rejestru

Cena
jednostki

Nazwa Funduszu

Subfundusz

Ipopema Specjalistyczny FIO

-

-

Ipopema Specjalistyczny FIO

Dłużny kat. A
Oszczędnościowy
(dawniej Gotówkowy)
kat. A

-

-

0,64

Ipopema Specjalistyczny FIO

Obligacji kat. A

-

-

18,51

93 958,126

118,46

11 130 279,61

Franklin Elastycznego Dochodu

0,05

Łącznie

11 130 298,81

Cena nabycia

10 173 343,51

Wynik z tytułu wyceny

(prezentacja
per saldo)

569 276,09

Fundacja na dzień 31.12.2019 roku była w posiadaniu certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:
Liczba
jednostek

Cena
jednostki

Wartość
rejestru

Nazwa Funduszu

Subfundusz

Ipopema Specjalistyczny FIO

-

115,75

0,05

Ipopema Specjalistyczny FIO

Dłużny kat. A
Oszczędnościowy
(dawniej Gotówkowy)
kat. A

-

117,18

0,64

Ipopema Specjalistyczny FIO

Obligacji kat. A

-

134,37

18,51

101 106,81

112,63

11 387 660,01

Franklin Elastycznego Dochodu
Łącznie

11 387 679,21

Cena nabycia

11 000 000,00

Wynik z tytułu wyceny

(prezentacja
per saldo)

3.3. Dane o odpisach aktualizujących wartość środków trwałych
Brak w Fundacji odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

296 191,89

Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

3.4. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

ZMIANY STANU ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
a) stan na początek roku
b) zwiększenia
c) zmniejszenia (wykorzystanie)
d) stan na koniec roku

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019
-

-

37 973,02

-

-

-

37 973,02

-

3.5. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
ZMIANY STANU ODPISÓW WARTOŚĆ ZAPASÓW
a) stan na początek roku
b) zwiększenia
c) zmniejszenia (rozwiązanie)
d) stan na koniec roku

01.01.202031.12.2020
17 612,50

01.01.201931.12.2019
19 253,97

-

-

720,62

1 641,47

16 891,88

17 612,50

3.6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

ZMIANY STANU REZERW
a) stan na początek roku
- rezerwa na świadczenia pracownicze
- pozostałe rezerwy
b) zwiększenia
- rezerwa na świadczenia pracownicze (urlopy, odprawy emerytalne)
- pozostałe rezerwy
c) zmniejszenia
- rezerwa na świadczenia pracownicze (urlopy, odprawy emerytalne)
- pozostałe rezerwy
d) stan na koniec roku
- rezerwa na świadczenia pracownicze (urlopy, odprawy emerytalne)
- pozostałe rezerwy

Dotyczy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

01.01.202031.12.2020
252 789,00

01.01.201931.12.2019
225 122,00

252 789,00

225 122,00

-

-

42 755,00

27 667,00

42 755,00

27 667,00

-

-

-

-

-

-

-

-

295 544,00

252 789,00

295 544,00

252 789,00

-

-
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

3.7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Czynne

31.12.2020
19 376,41

31.12.2019
12 878,80

-

-

19 376,41

12 878,80

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe (przedpłacone koszty)
Bierne

1 163 138,70

2 958 523,52

a) długoterminowe (rozliczenie dotacji do środków trwałych)

585 091,58

689 583,07

b) krótkoterminowe:
- rozliczenie dotacji do środków trwałych
- przychody przyszłych okresów
- niezafakturowane koszty

578 047,12
104 491,44
460 255,68
13 300,00

2 268 940,45
104 478,35
2 151 162,10
13 300,00

3.8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji
Nie dotyczy
4.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków publicznych

STRUKTURA PRZYCHODÓW
Działalność gospodarcza z przeznaczeniem na cele statutowe
Sprzedaż biletów i spektakli
Działalność reklamowa

01.01.201931.12.2019
19 625 065,90

7 218 917,33

18 820 017,61

401 613,43

487 609,76

Najem

32 100,00

154 900,00

Towary

59 580,81

82 141,36

Pozostałe

41 468,28

80 397,17

Działalność statutowa nieodpłatna

1 168 211,25

1 024 758,18

Dotacje pochodzące ze środków publicznych

690 000,00

800 000,00

Środki pochodzące z PIT (1%)

228 246,06

191 972,18

Darowizny osób fizycznych oraz prawnych

249 965,19

32 786,00

0,00

0,00

Pozostałe

5.

01.01.202031.12.2020
7 753 679,85

Informacje o strukturze poniesionych kosztów
KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO

01.01.-31.12.2020

01.01.-31.12.2019

1 091 411,88
I. Zużycie materiałów

1 402 005,00

63 756,84

83 790,27

592 664,08

470 965,24

III. Podatki i opłaty

7 454,11

13 864,22

IV. Wynagrodzenia

418 068,75

760 134,25

9 468,10

29 301,16

-

43 949,86

II. Usługi obce

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VI. Pozostałe koszty rodzajowe
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:

Waluta sprawozdawcza:

01.01.-31.12.2020

01.01.-31.12.2019

9 862 205,48

17 059 039,92

584 470,30

647 487,44

360 735,01

408 300,78

4 831 589,72

9 079 751,97

307 340,12

312 554,95

- podatek akcyzowy

-

-

3 113 950,49

5 557 533,75

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

630 020,89

748 008,65

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

13 187,09
20 911,86

42 814,04
46 168,87

V. Wynagrodzenia

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU
I. Wynagrodzenia

6.

złoty polski (PLN)

01.01.-31.12.2020

01.01.-31.12.2019

1 251 285,15

1 288 107,94

1 251 285,15

1 288 107,94

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Dane o kapitale
Fundatorami Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury są Krystyna Janda, Edward Kłosiński i Maria
Seweryn. Została ona ustanowiona w dniu 8 czerwca 2004 roku. Wartość wkładu wyniosła 25 000,00 zł.
Wniesiony wkład:
- Krystyna Janda – 10 000 zł,
- Edward Kłosiński – 10 000 zł,
- Maria Seweryn – 5 000 zł.
Wartość funduszu statutowego, tworzonego zgodnie ze statutem, pochodząca z zysków z działalności
gospodarczej przeznaczona na działalność statutową wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 roku
13 693 568,31 zł.
Zmiany w kapitale
01.01.202031.12.2020
12 085 281,97

01.01.201931.12.2019
11 636 187,41

b) zwiększenia z tytułu:

1 633 286,34

449 094,56

- podziału wyniku

1 633 286,34

449 094,56

-

-

-

-

13 718 568,31

12 085 281,97

ZMIANY FUNDUSZU STATUTOWEGO
a) stan na początek roku

c) zmniejszenia
- korekta wyniku lat ubiegłych
d) stan na koniec roku

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy
Zarząd Fundacji proponuje pokryć stratę Fundacji w wysokości 1 005 115,32 zł z zysków lat przyszłych.
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

7.

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

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

ŚRODKI Z 1%

01.01.202031.12.2020
326 444,66

01.01.201931.12.2019
276 971,16

b) Zwiększenia

228 246,06

191 972,18

c) Zmniejszenia

257 519,99

142 498,68

d) Stan na koniec okresu

297 170,73

326 444,66

a) Stan na początek okresu

Środki pozyskane w 2017-2020 roku Fundacja przeznaczyła na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji
(produkcja spektakli).
8.

Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy Fundacji, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1
do ustawy o rachunkowości, o ile mają zastosowanie do jednostki
8.1. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

01.01.202031.12.2020
11 455 086,95

01.01.201931.12.2019
21 988 840,98

+ podatkowe

-

-

- podatkowe

569 996,71

297 833,36

Przychody podatkowe

10 885 090,24

21 691 007,62

Koszty bilansowe

12 448 802,27

20 344 706,64

770 902,63

613 028,99

PODATEK DOCHODOWY
Przychody bilansowe

+ podatkowe
- podatkowe

3 080 365,19

2 496 204,81

Koszty podatkowe

10 139 339,71

18 461 530,82

745 750,53

3 229 476,80

2 374 724,33

3 229 476,80

2 042 000,00

800 000,00

- dotacja – dofinansowanie środków trwałych

104 478,27

104 478,35

- środki otrzymane z podatku dochodowego od osób fizycznych
(1%)
- przeznaczenie dochodu na cele statutowe

228 246,06

191 972,18

-

2 133 026,27

PODSTAWA OPODATKOWANIA
Odliczenia od podstawy (zwolnienia z opodatkowania):
- dotacja do bieżącej działalności

PODSTAWA OPODATKOWANIA PO ODLICZENIACH
Odrębne zobowiązania podatkowe (wydatkowane na cele inne niż
statutowe)
PODATEK DOCHODOWY

0,00

0,00

60 000,00

57 089,00

11 400,00

10 848,00

8.2. Przeciętne zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Ogółem, z tego:
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym

Waluta sprawozdawcza:

2020

- pracownicy umysłowi
- pracownicy fizyczni

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym na
podstawie umów cywilnoprawnych
Ogółem

złoty polski (PLN)

2019
40

43

-

-

2020

2019
247

319

8.3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Wyszczególnienie
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

2020

2019

10 500,00

10 500,00

Inne usługi poświadczające

-

-

Usługi doradztwa podatkowego

-

-

8.4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym, w
tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
Nie wystąpiły
8.5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
W 2020 roku miała miejsce epidemia koronawirusa, wskutek której Fundacja była zmuszona odwołać
spektakle. To oznaczało perspektywę zwrotu pieniędzy widzom za bilety z przedstawień lub ich
przełożenia na późniejsze terminy. W czasie działania Teatrów, maksymalne wypełnienie teatrów nie
mogło przekroczyć 50% lub z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne. Taka sytuacja oznacza
znaczący wpływ na wyniki finansowe 2020 roku oraz pogorszenie sytuacji finansowej i majątkowej.
Jednocześnie jednak Fundacja poczyniła starania, aby pozyskać dofinansowanie związane z
pogorszeniem sytuacji finansowej wskutek wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych.
Najbardziej istotnym dofinansowaniem jest pożyczka w wysokości 1 690 tys. zł uzyskana z Polskiego
Funduszu Rozwoju (wykazana w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania krótkoterminowe),
która decyzją PFR została umorzona 7 czerwca 2021 roku Dodatkowo Fundacja pozyskała
finansowanie z Fundusz Wsparcia Kultury w kwocie 1 352 tys. zł, przeznaczone bezpośrednio na
koszty bieżącej działalności teatrów.
W 2021 roku Fundacja otrzymała finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 3 500
tys. zł na pokrycie kosztów stałych teatrów. Rozliczenie otrzymanych środków ma nastąpić do końca
bieżącego roku.
Sytuacja finansowa i majątkowa Fundacji pozwala na jej dalsze funkcjonowanie, jednak z uwagi na
wprowadzone obostrzenia, a za tym niską lub ujemną rentowność spektakli Fundacja będzie
analizować na bieżąco możliwości pozyskiwania dodatkowego finansowania.

8.6. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości
Nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Dotyczy: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

20/21

Nazwa podmiotu:

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2020-31.12.2020

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Warszawa, dnia 18 czerwca 2021 roku
Podpisy złożone elektronicznie przez:
Osobę (osoby), której/ym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej Patyna
/HLB M2 Sp. z o.o. Advisory & Business Solutions
Sp.k./

Zarząd

Krystyna Janda
Prezes Zarządu
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