SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI NORDOFF ROBBINS POLSKA
z siedzibą ul. Za Groblą 6/8, 61-860 Poznań
Za okres od 22.03.2016 do 31.12.2016

1. FUNDACJA NORDOFF ROBBINS POLSKA zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym – Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ oraz w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 22.03.2016 pod nr KRS
0000608469.

2. Siedziba Fundacji mieści się w Poznaniu 61-860, ul. Groblą 6/8
3. Przedmiot działalności Fundacji został określony w Statucie.
Podstawowym celem Fundacji jest umożliwienie aktywnego udziału w tworzeniu
muzyki dzieciom i osobom dorosłym ,a w szczególności osobom z
niepełnosprawnością , poprzez działalność kulturalną, terapeutyczną, edukacyjną i
naukową, w zakresie:
1)świadczenia usług terapeutycznych;
2)kształcenia przyszłych muzykoterapeutów;
3)rozpowszechniania wiedzy i badań na temat muzykoterapii.
4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 22 marca 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku, i składa się z:
a)wprowadzenia
b)rachunku zysków i strat
c)bilansu
d)informacji dodatkowej.
6. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Fundację NORDOFF ROBBINS POLSKA.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok
2016 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn.
zmianami.
8. Zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Ustawie dla jednostek mikro.

Poznań, dnia 9.10.2017
Prezes Zarządu Dominika Dopierała
Zastępca Prezesa Zarządu Elżbieta Dopierała

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
FUNDACJA NORDOFF ROBBINS POLSKA
z siedzibą ul. Za Groblą 6/8
61-860 Poznań
Za okres od 22.03.2016 do 31.12.2016

Rozdział I.
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
Fundacja na dzień 31.12.2016 nie posiada środków trwałych.
Fundacja na dzień 31.12.2016 nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Na dzień 31.12.2016 Fundacja nie posiadała gruntów w wieczystym użytkowaniu.
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu.
Na dzień 31.12.2016 Fundacja nie posiadała środków trwałych, użytkowanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
operacyjnego.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Na dzień 31.12.2016 Fundacja nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i
budowli.
5. Dane o strukturze własności kapitału własnego.
Kapitały własne składają się wyłącznie z funduszu statutowego, który jest tworzony
zgodnie z przepisami prawa i ustanowieniami zawartymi w Oświadczeniu o
ustanowieniu Fundacji z dnia 20.11.2015 r Rep. A nr 1196/2015 .
6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia, zwiększeniach, wykorzystaniu,

rozwiązaniu i stanie końcowym.
Na dzień 31.12.2016 Fundacja nie tworzyła rezerw.
7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Na dzień 31.12.2016 jednostka nie posiadała czynnych rozliczeń międzyokresowych.
8. Wykaz grup zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Na dzień 31.12.2016 w Fundacji nie występują zobowiązania zabezpieczone na jej
majątku.
9. Zabezpieczenia warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenie, także wekslowe.
Na dzień 31.12.2016 roku Fundacja nie posiadała zobowiązań warunkowych.
Rozdział II.
1. Struktura rzeczowa przychodów.

Na przychody statutowe Fundacji składają się : darowizny, dotacje od sponsorów
instytucjonalnych oraz działalność gospodarcza na działania statutowe.
W okresie sprawozdawczym na przychody Fundacji złożyły się:
a) Dotacja dla programu ROPS1 w kwocie:28 690,60 ;
b) odpłatna działalność statutowa:

327,00 zł.

2. Informacje o kosztach

Koszty operacyjne ujmowane są w okresie , którego dotyczą. Ewidencja kosztów
prowadzona jest w układzie rodzajowym. Koszty administracyjne stanowią koszty
statutowe.
Koszty administracyjne w roku 2016 zamknęły się kwotą 1012,46 zł
Koszty operacyjne dotyczące dotacji w roku 2016 zamknęły się kwotą 28 767,98
złotych.

Rozdział III
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu

finansowym roku obrotowego.
W
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 nie wystąpiła konieczność
ujęcia zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, gdyż rok 2016 jest pierwszym rokiem
działalności Fundacji.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po dniu bilansowym (31.12.2016) nie wystąpiły istotne dla sprawozdania
finansowego roku obrotowego 2016 zdarzenia, które nie znalazły odzwierciedlenia w
sprawozdaniu finansowym Fundacji.
W
ciągu roku obrotowego 2016 Fundacja nie dokonywała zmian zasad (polityki)
rachunkowości.
3. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w latach

następnych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak jest innych informacji dotyczących
roku obrotowego 2016, mogących w sposób istotny wpłynąć na kształtowanie wyniku
finansowego jednostki oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.

Poznań , dnia 9.10.2017 r.
Podpisano
Prezes Zarządu Dominika Dopierała
Zastępca Prezesa Zarządu Elżbieta Dopierała

