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                 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 Fundacja Kolonia Artystów została powołana Aktem Notarialnym w
 dniu 30 styczna 2009 toku (Nr rep. A 87/2009)
 Data wpisu W Krajowym Rejestrze Sądowym – 09.03.2009-Rejestr
 Stowarzyszeń ,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji
 i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzony przez Sąd
 Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdań,VII Wydział Gospodarczy KRS
 KRS 0000324662
 REGON: 220752422
 NIP: 6040112719

 W dniu 03.02.2016 r została wpisana działalność gospodarcza do
 Krajowego Rejestru Sądowego  przedmiot działalności Restauracje i
 inne stałe placówki gastronomiczne/prowadzenie kawiarni/
 Fundacja Kolonia Artystów jest powołana dla prowadzenia wszechstronnej 
działalności w zakresie  rozwoju szeroko pojętej kultury,
sztuki i edukacji a celem Fundacji jest wspieranie aktywności twórczej,
tworzenie miejsc i  sytuacji do swobodnej kreacji artystycznej poprzez
stwarzanie struktur adekwatnych do wizji i praktycznych potrzeb artystów

                Zasady wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia i
kosztu wytworzenia,pomniejszonych o umorzenie Odpisu amortyzacyjnego dokonuje
się metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z Dziennik Ustaw z dnia 
27.10.2017 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł Umarzane są
jednorazowe w momencie wydania do użytkowania.
 
Należności i zobowiązania wykazywane są na dzień bilansowy według
kwoty wymagającej zapłaty .Fundacja Kolonia Artystów prowadzi
wyłącznie rozrachunki krajowe.    
      
Środki pieniężne ujmuje się według wartości nominalnej .Środki wyrażone w walucie
obcej w ciągu roku ujmuje  się także w wartości nominalnej przeliczonej na złote 
polskie według kursu lub sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia 
operacji walutowej, ustalonego przez bank.



Kapitały wyraża się według wartości nominalnej.   

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży
towarów i produktów

          Przychody  osiągnięte przez Fundację  

          Przychód  działalność gospodarcza        61.257,33

          Przychód działalność statutowa            245.723,35  

            
         Koszty osiągnięte przez Fundację 

         Koszty działalność gospodarcza             77.879,46

         Koszty działalność statutowa                 231.091,25

        
      
      Rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne,oraz rozliczenie międzyokresowe
      przychodów w 2020 r. w Fundacji nie wystąpiły.

     W roku obrotowym 2020 r. nie utworzono żadnych rezerw.

      W roku 2020 r. nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 


