
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została 
zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: 22 42 10 401, fax: 22  826 75 33, e-mail: minister@mkidn.gov.pl

Warszawa,  08 października 2020 r.

 DF-II.329.90.2020.KWn

Pani
Katarzyna Meissner
Dyrektor
Instytutu Muzyki i Tańca
w Warszawie

Zgodnie z postanowieniem art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), na podstawie opinii departamentu nadzorującego oraz 

sprawozdania z badania biegłego rewidenta Pani Beaty Pietraszko nr ewid. 10739, 

z a t w i e r d z a m:

- bilans instytucji sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę                            162 302,55 zł

- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 

wykazujący stratę netto w kwocie                                   235 856,55 zł                     

                                         

- informację dodatkową

- częściowe pokrycie straty netto w wysokości 55 700,09 zł z  funduszu rezerwowego.

Piotr Gliński

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
I SPORTU

prof. dr hab. Piotr Gliński

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ochrona-danych-osobowych/informacja-o-zasadach-przetwarzania-danych-osobowych.php
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI,
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-09-15

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych ( kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

Siedziba

Województwo: Mazowieckie

Powiat: M.St.Warszawa

Gmina: Centrum

Miejscowość: WARSZAWA

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Mazowieckie

Powiat: M.St.Warszawa

Gmina: Centrum

Nazwa ulicy: Fredry

Numer budynku: 8

Nazwa miejscowości: WARSZAWA

Kod pocztowy: 00-097

Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 9004Z (DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH)

Identyfikator podatkowy NIP: 5252490348

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01
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Do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie;
false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości, odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia
jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym
po przyjęciu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a jej zakończenie - nie później niż z
chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składnika aktywów
lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej stosuje się zasady, metody i stawki odpowiadające okresowi
ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem przepisów podatkowych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż 12 miesięcy, kompletne i zdatne do użytku
o cenie nie przekraczającej kwoty 10.000,- zł zostają w miesiącu oddania ich do używania odpisane w koszty zużycia
materiałów.

ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy został ustalony na podstawie ewidencji przychodów oraz ewidencji kosztów prowadzonej w
układzie rodzajowym z zachowaniem zasady współmierności. Dla zapewnienia współmierności przychodów i
związanych z nim kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub
przychody, które dotyczą przyszłych okresów i przypadających na dany okres sprawozdawczy kosztów, które nie
zostały jeszcze poniesione.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994r. (Dz.U.z 2019r. Poz.351 z późniejszymi zmianami) i obejmuje wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i
strat sporzadzony w układzie rodzajowym oraz dodoatkowe informacje i objaśnienia.

Bilans

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem 162 302,55 73 817,45 0,00

Aktywa trwałe 98 218,32 7 749,54 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Wartości niematerialne i prawne 30 555,00 0,00 0,00

Koszty zakończonych prac
rozwojowych

30 555,00 0,00 0,00

Wartość firmy 0,00 0,00 0,00

Inne wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 0,00

Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 67 663,32 7 749,54 0,00

Środki trwałe 67 663,32 7 749,54 0,00

grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

0,00 0,00 0,00

budynki, lokale, prawa do lokali
i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

0,00 0,00 0,00

urządzenia techniczne i
maszyny

67 663,32 7 749,54 0,00

środki transportu 0,00 0,00 0,00

inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00

Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

Zaliczki na środki trwałe w
budowie

0,00 0,00 0,00

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Od pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Długoterminowe aktywa
finansowe

0,00 0,00 0,00

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne długoterminowe
aktywa finansowe

0,00 0,00 0,00

w pozostałych jednostkach, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne długoterminowe
aktywa finansowe

0,00 0,00 0,00

w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne długoterminowe
aktywa finansowe

0,00 0,00 0,00

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 0,00

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

0,00 0,00 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 64 084,23 66 067,91 0,00

Zapasy 0,00 0,00 0,00

Materiały 0,00 0,00 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00

Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00

Towary 0,00 0,00 0,00

Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 63 435,29 59 708,26 0,00

Należności od jednostek
powiązanych

0,00 0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

Należności od pozostałych
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

Należności od pozostałych
jednostek

63 435,29 59 708,26 0,00

z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:

57 681,18 44 306,10 0,00

– do 12 miesięcy 57 681,18 44 306,10 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

0,00 0,00 0,00

inne 5 754,11 15 402,16 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

dochodzone na drodze
sądowej

0,00 0,00 0,00

Inwestycje krótkoterminowe 191,02 6 359,65 0,00

Krótkoterminowe aktywa
finansowe

191,02 6 359,65 0,00

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00 0,00 0,00

w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

– inne krótkoterminowe
aktywa finansowe

0,00 0,00 0,00

Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne

191,02 6 359,65 0,00

– środki pieniężne w kasie i
na rachunkach

191,02 6 359,65 0,00

– inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00

Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

457,92 0,00 0,00

Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00 0,00 0,00

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 162 302,55 73 817,45 0,00

Kapitał (fundusz) własny -248 849,67 -12 993,12 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Kapitał (fundusz) podstawowy 9 000,00 9 000,00 0,00

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 0,00

– nadwyżka wartości sprzedaży
(wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)

0,00 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
w tym:

0,00 0,00 0,00

– z tytułu aktualizacji wartości
godziwej

0,00 0,00 0,00

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe, w tym:

55 700,09 12 542,82 0,00

– tworzone zgodnie z umową
(statutem) spółki

0,00 0,00 0,00

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych -77 693,21 -77 693,21 0,00

Zysk (strata) ne�o -235 856,55 43 157,27 0,00

Odpisy z zysku ne�o w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)

0,00 0,00 0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 411 152,22 86 810,57 0,00

Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

0,00 0,00 0,00

Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne

0,00 0,00 0,00

– długoterminowa 0,00 0,00 0,00

– krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00

– długoterminowe 0,00 0,00 0,00

– krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Wobec pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

0,00 0,00 0,00

inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 286 961,19 72 424,24 0,00

Zobowiązania wobec jednostek
powiązanych

0,00 0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:

0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:

0,00 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania wobec pozostałych
jednostek

286 961,19 72 424,24 0,00

kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

0,00 0,00 0,00

inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:

111 728,97 18 431,67 0,00

– do 12 miesięcy 111 728,97 18 431,67 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

zaliczki otrzymane na dostawy
i usługi

0,00 0,00 0,00

zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

174 914,87 52 248,56 0,00

z tytułu wynagrodzeń 10,75 1 744,01 0,00

inne 306,60 0,00 0,00

Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00

Rozliczenia międzyokresowe 124 191,03 14 386,33 0,00

Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe 124 191,03 14 386,33 0,00

– długoterminowe 101 018,19 10 549,41 0,00

– krótkoterminowe 23 172,84 3 836,92 0,00

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Przychody ne�o ze sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:

16 124 235,11 9 059 799,57 0,00

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Przychody ne�o ze sprzedaży produktów 15 849 790,97 8 993 489,90 0,00

Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
ujemna)

0,00 0,00 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki

0,00 0,00 0,00

Przychody ne�o ze sprzedaży towarów i
materiałów

274 444,14 66 309,67 0,00

Koszty działalności operacyjnej 16 361 498,77 9 032 633,55 0,00

Amortyzacja 1 500,12 1 500,12 0,00

Zużycie materiałów i energii 480 561,12 204 844,38 0,00

Usługi obce 8 673 510,06 5 033 155,56 0,00

Podatki i opłaty, w tym: 27,00 47,00 0,00

– podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4 961 829,73 2 731 263,80 0,00

Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia, w tym:

505 831,14 321 141,78 0,00

– emerytalne 0,00 0,00 0,00

Pozostałe koszty rodzajowe 1 738 239,60 740 680,91 0,00

Wartość sprzedanych towarów i
materiałów

0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -237 263,66 27 166,02 0,00

Pozostałe przychody operacyjne 1 650,12 19 754,46 0,00

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych

0,00 0,00 0,00

Dotacje 0,00 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

0,00 0,00 0,00

Inne przychody operacyjne 1 650,12 19 754,46 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 1 000,00 0,00 0,00

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych

0,00 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

0,00 0,00 0,00

Inne koszty operacyjne 1 000,00 0,00 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–
E)

-236 613,54 46 920,48 0,00

Przychody finansowe 6 254,37 2 051,96 0,00

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00

– w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00

– w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 0,00

Odsetki, w tym: 6 071,43 2 043,54 0,00

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:

0,00 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów
finansowych

0,00 0,00 0,00

Inne 182,94 8,42 0,00

Koszty finansowe 5 497,38 5 815,17 0,00

Odsetki, w tym: 60,57 4 796,64 0,00

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

Strata z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:

0,00 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów
finansowych

0,00 0,00 0,00

Inne 5 436,81 1 018,53 0,00

Zysk (strata) bru�o (F+G–H) -235 856,55 43 157,27 0,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

0,00 0,00 0,00
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata) ne�o (I–J–K) -235 856,55 43 157,27 0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis
Informacja_dodatkowa_2019

Załączony plik
Bilans_2019-_Informacja_dodatkowa_15.09.2020.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,
stratą) bru�o. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) bru�o za dany rok 235 856,55 43 157,27

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00
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Rok bieżący Rok poprzedni

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego  

 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Muzyki i Tańca 

(zwanego dalej Instytutem), z siedzibą przy ul. Fredry 8 w Warszawie, które zawiera: 

 bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

162.302,55 zł, 

 rachunek zysków i strat za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę 

netto w wysokości 235.856,55 zł, 

 informacja dodatkowa zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

zwane łącznie („sprawozdanie finansowe”). 

 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Instytutu na dzień 

31 grudnia 2019 roku oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym 

dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz 

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Instytut przepisami prawa oraz 

postanowieniami Statutu Instytutu; 

c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów Nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów 

badania oraz innych dokumentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych 

rewidentach” – Dz.U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami 

została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 

badanie sprawozdania finansowego.  

Jesteśmy niezależni od Instytutu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zasad etyki 

zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie 

do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne 

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy 

biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Instytutu zgodnie z wymogami 

niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 

podstawę dla naszej opinii. 

 

Odpowiedzialność Dyrektora Instytutu za sprawozdanie finansowe  

Dyrektor Instytutu, jako kierownik jednostki, jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Instytutu zgodnie z 

przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z 

obowiązującymi Instytut przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą 

Dyrektor Instytutu uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 

niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 

Instytutu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 

związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 

podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 22 ustawy z dnia 

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 
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r. poz. 194.),  kiedy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organizator Instytutu 

zamierza zlikwidować Instytut, przy czym jest zobowiązany na 6 miesięcy przed wydaniem aktu 

o likwidacji podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji. 

Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało 

wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego  

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 

sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 

pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje 

istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu 

i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby 

wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania 

finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Instytutu ani efektywności 

lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Dyrektora Instytutu obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 

sceptycyzm, a także: 

 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 

badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są 

wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 

niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 

wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych 

pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 

zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale 

nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Instytutu;  

 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora 

Instytutu; 

 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Instytutu 

zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie 
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uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 

lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Instytutu do 

kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, 

wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na 

powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 

nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania 

uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże 

przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Instytut zaprzestanie kontynuacji 

działalności; 

 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 

i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Inne informacje -  sprawozdanie z działalności 

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.   

Instytutu prowadząc działalność w formie państwowej instytucji kultury nie jest zobowiązany do 

sporządzania rocznych sprawozdań z działalności w rozumieniu wymogów ustawy o 

rachunkowości.  

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta jest Pani Beata Pietraszko.  

Działający w imieniu KONSULT AUDYTOR BEATA PIETRASZKO Kancelaria Biegłego 

Rewidenta z siedzibą w Warszawie ul. Przanowskiego 4/35 wpisanej na listę firm audytorskich 

pod numerem 3395 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

 

 

 

 

       ___________________ 

       Beata Pietraszko 
       Kluczowy Biegły Rewident 

       wpisany do rejestru biegłych  

       rewidentów pod nr 10739  

 

Warszawa, dnia 21 września 2020 roku. 
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INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES 

 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 
 

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych 

Wartość 

netto na 

BZ

Stan 

brutto na 

BO

Zwiększenia 
Zmniejsz

enia
Stan na BZ Stan na BO

Zmiana 

kwalifikacji
Zwiększenie

Zmniejsze

nie
Stan na BZ (7-12-13)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Budynki i 

budow le
              -                       -                 -                    -                  -                   -                       -                  -                  -                  -                  -   

2

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny

 41 521,49        61 413,90               -      102 935,39    33 771,95                 -            1 500,12                -      35 272,07                -      67 663,32 

3 Wyposażenie               -                       -                 -                    -                  -                   -                       -                  -                  -                  -                  -   

4
Inne środki 

trw ałe 
              -                      -                 -                    -                  -                   -                      -                  -                  -                  -                  -   

5
Środki trw ałe 

w  budow ie
              -                       -                 -                    -                  -                   -                       -                  -                  -                  -                  -   

6

Razem 

środki 

trwałe

 41 521,49        61 413,90              -     102 935,39   33 771,95                 -            1 500,12                -     35 272,07                -      67 663,32 

7

Razem 

wartości 

niematerial

ne i prawne

              -          30 555,00              -       30 555,00                -                   -                      -                  -                  -                  -      30 555,00 

8

Razem 

aktywa 

trwałe

 41 521,49        91 968,90               -      133 490,39    33 771,95                 -            1 500,12                -      35 272,07                -      98 218,32 

Lp.

Grupa 

środków 

trwałych

Wartość brutto Umorzenie (amortyzacja)
Odpisy 

aktualizują

ce z tytułu 

utraty 

wartości

 

 

1.1 Wartości niematerialne i prawne 

W grudniu 2019r. zakupiono program do budżetowania SBK o wartości 30.555,00 zł. Program 
będzie amortyzowany od roku 2020. 

 

1.2 Środki trwałe: 

Budynki i budowle 

Instytut Muzyki i Tańca nie posiada budynków i budowli jak również w roku 2019 nie poniósł na-
kładów na remonty lub modernizację wynajmowanych pomieszczeń. 

Maszyny i urządzenia 

W grudniu 2019 roku Instytut Muzyki i Tańca zakupił Serwer Dell Power Edge R540 o wartości 
początkowej 61.413,90 zł brutto. 

Na dzień 31.12.2019 sporządzono spis z natury środków trwałych. 

Wyposażenie 

Instytut ewidencjonuje wyposażenie na koncie 401-3 „Wyposażenie” o niskiej wartości i w roku 
2019 odnotowano zakup wyposażenia o łącznej wartości 330.133,10 zł.  
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Inne środki trwałe. 

 Nie zakupiono innych środków trwałych w roku 2019. 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Instytut Muzyki i Tańca nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 
umów leasingu 

Instytut Muzyki i Tańca zawarł umowę nr 169/IMIT/2019 z Biuro-Styl Konrad Pławiński, Urszula 
Pławińska Spółka Jawna Taneczna 33, 02-829 Warszawa na dzierżawę urządzenia Konica Mi-
nolta do końca roku 2019 r. ;Umowa z Polskim Wydawnictwem Muzycznym na najem budynku 
przy ul.Fredry 8 – siedziby IMiT. 

4. Należności 

Instytut Muzyki i Tańca posiada należności krótkoterminowe o okresie spłaty do 1 roku. 

Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty  

 Należności z tytułu 

okres wymagalności 

Razem 

do 1 roku powyżej 1 roku 

rok 2019 

początek 
roku obroto-

wego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku obro-

towego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku obroto-

wego 

koniec roku 
obrotowego 

1. dostaw i usług 44 306,10 57 681,18   44 306,10 57 681,18 

w tym: umowy o współorganizację 40 493,61 51 903,28   40 493,61 51 903,28 

2. podatków     0,00 0,00 

3. ubezpieczeń społecznych     0,00 0,00 

4. wynagrodzeń 15 188,33 5 545,89   15 188,33 5 545,89 

5. dochodzone na drodze sądowej     0,00 0,00 

6. innych należności 213,83 208,22   213,83 208,22 

Razem 59 708,26 63 435,29 0,00 0,00 59 708,26 63 435,29 

 

5. Inwestycje krótkoterminowe 

Wyszczególnienie 
koniec roku obroto-

wego 2019 
koniec roku obro-

towego 2018 

Środki pieniężne w kasie i na rachun-
kach bankowych 

191,02 6 359,65 

Inne środki pieniężne 0 0 

RAZEM 191,02 6 359,65 
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6. Zobowiązania 

Instytut Muzyki i Tańca posiada zobowiązania krótkoterminowe o okresie zapłaty do 1 roku oraz 
jedno zobowiązanie o okresie spłaty powyżej 1 roku.  

 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

Zobowiązania z tytułu 

okres wymagalności 

Razem 

do 1 roku powyżej 1 roku 

rok 2019 

początek 
roku obroto-

wego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku obroto-

wego 

koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1. kredytów i pożyczek      0,00 0,00 

2. dostaw i usług 11 851,29 109 353,39 6 580,38 2 375,58 18 431,67 111 728,97 

w tym: z tyt. dotacji MKiDN 0,00 62 845,13     0,00 62 845,13 

3. podatków 9 350,00 74 487,00     9 350,00 74 487,00 

4. ubezpieczeń społecznych 42 898,56 100 427,87     42 898,56 100 427,87 

5. wynagrodzeń 1 744,11 10,75     1 744,11 10,75 

7. zobowiązań wekslowych       0,00 0,00 

8. innych zobowiązań  306,60     0,00 306,60 

Razem 65 843,96 284 585,61 6 580,38 2 375,58 72 424,34 286 961,19 

 

7. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli: 

Instytut Muzyki i Tańca nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

8. Dane o strukturze i własności funduszu statutowego 

Fundusz statutowy Instytutu Muzyki i Tańca został wniesiony przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

9. Stan funduszy własnych  

  Fundusze własne rok 2018 rok 2019 

I Fundusz instytucji kultury - fundusz podstawowy     

  stan na początek roku obrotowego          18 338,46                  9 000,00     

  zwiększenia                          -                                 -       

  zmniejszenia            9 338,46                               -       

  stan na koniec roku obrotowego            9 000,00                  9 000,00     

II Fundusz rezerwowy     

  stan na początek roku obrotowego          38 542,89                12 542,82     

  zwiększenia               43 157,27     

  zmniejszenia          26 000,07       
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  stan na koniec roku obrotowego          12 542,82                55 700,09     

III Wynik finansowy z lat ubiegłych     

  stan na początek roku obrotowego -       26 000,07     -         77 693,21     

  zwiększenia           26 000,07                               -       

  zmniejszenia          77 693,21                               -       

  stan na koniec roku obrotowego -       77 693,21     -         77 693,21     

IV wynik finansowy roku bieżącego          43 157,27     -       235 856,55     

  
RAZEM fundusze własne na koniec roku obroto-
wego -       12 993,12     -       248 849,67     

 
10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

W roku 2019 Instytut Muzyki i Tańca poniósł stratę w wysokości 235.856,55 zł. Instytut planuje 
pokryć stratę częściowo z funduszu rezerwowego w wysokości 55.700,09 zł, natomiast pozosta-
łą kwotę proponuje pokryć z zysku lat następnych. 
 

11. Informacje o stanie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych 
  
 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów 

Tytuły 

rok 2019  

koniec roku obroto-
wego 

początek roku obro-
towego 

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 
 

457,92 0,00 

a. opłacone koszty zakupu książek 
457,92  

2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 
23 172,84 

 
3 836,92 

a. wynagrodzenia roku 2019 płatne w roku 2020 
13 206,43 

 
3 836,92 

b. koszty rozmów telefonicznych, usług pocztowych, inne 
9 966,41  

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zaprezentowano w bilansie jako rozliczenia mię-
dzyokresowe krótkoterminowe. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Tytuły 

rok 2019  

koniec roku obroto-
wego 

początek roku obro-
towego 

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 
101 018,19 

 
10 549,41 

a.    środki trwałe sfinansowane z dotacji 
101 018,19 

 
10 549,41 

 

 

Rezerwy na zobowiązania 

Tytuły 

rok 2019 

koniec roku obroto-
wego 

początek roku obro-
towego 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0,00 0,00 

a.  rezerwa na koszty  0,00 0,00 

W roku 2019 Instytut nie tworzył rezerw na zobowiązania. 
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12. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności 

Jednostka w 2019 roku nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartość należności . 

 

13. Podział zobowiązań długoterminowych według przewidywanego okresu spłaty  

W roku 2019 w Instytucie Muzyki i Tańca wystąpiło zobowiązanie długoterminowe dotyczące 
zapłaty za aparaty telefoniczne o wartości 971,58 zł., które będzie (zgodnie z umową) spłacane 
do 31.05.2020 r. oraz o wartości 1.404,00 zł. które będzie (zgodnie z umową) spłacane do 
30.09.2020 r 

 
14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

Instytut Muzyki i Tańca według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiada zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku jednostki. 
 
15. Zobowiązania warunkowe, udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także 

wekslowe 

Instytut Muzyki i Tańca według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. nie posiada zobowiązań 
warunkowych, nie udzielał gwarancji i poręczeń. 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów: 

 

Lp. Nazwa pozycji 
rok 2019 rok 2018 

wartość procent wartość procent 

I. 
Przychody netto z działalności 
statutowej 

16 124 235,11 99,95 9 059 799,57 99,76 

1 dotacja podmiotowa (§2550) 12 975 500,00 80,43 7 358 000,00 81,02 

2 dotacja celowa (§2800) 2 843 861,87 17,63 1 635 489,90 18,01 

3 pozostałe przychody i dotacje 206 062,96 1,28 20 000,00 0,22 

4 
Przychody netto ze sprzedaży towa-
rów i materiałów i usług 

68 381,18 0,42 46 309,67 0,51 

5 dotacja inwestycyjna  (§6220) 30 429,10 0,19 0,00 0,00 

II Pozostałe przychody operacyjne  1 650,12 0,01 19 754,46 0,22 

III Przychody finansowe  6 254,37 0,04 2 051,96 0,02 

OGÓŁEM PRZYCHODY I ZYSKI 16 132 139,60 100,00 9 081 605,99 100,00 

 

2. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) kosztów: 

 

Lp. Nazwa pozycji 
rok 2019 rok 2018 

wartość procent wartość procent 

I. 
Koszty działalności statutowej z 
tego 

16 361 498,77 99,94 9 032 633,55 99,94 
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1. Działalność bieżąca w tym: 13 449 255,72 81,53 7 368 460,65 81,53 

  
koszty administracyjne działalności 
firmy 

3 176 551,80 26,51 2 397 491,64 26,51 

  
projekty zrealizowane z bieżącej 
dotacji podmiotowej (par.2550) 

10 272 703,92 55,02 4 970 969,01 55,02 

2 
projekty zrealizowane z dodatkowego 
dofinansowania z MKiDN otrzymane 
w formie dotacji celowej (par.2800) 

2 843 861,87 18,09 1 635 489,90 18,09 

3 
projekty zrealizowane z innych przy-
chodów  

68 381,18 0,32 28 683,00 0,32 

II. Pozostałe koszty operacyjne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszty finansowe 5 497,38 0,06 5 815,17 0,06 

OGÓŁEM KOSZTY I STRATY 16 367 996,15 100,00 9 038 448,72 100,00 

 

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

 W 2019 roku nie były tworzone odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. 

 

4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

       W 2019 roku nie były tworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów. 

 

5. Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do za-
przestania w roku następnym 

W omawianym roku obrotowym nie wystąpiły przychody i koszty dotyczące działalności zanie-
chanej. Nie przewiduje się, aby w kolejnym roku wystąpiły przychody lub koszty działalności za-
niechanej. 

 

6. Podatek dochodowy od osób prawnych 

Instytut Muzyki i Tańca jako państwowa instytucja  kultury, której celem statutowym jest działal-
ność kulturalna, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od przy-
chodów przeznaczanych na cele statutowe 

 

7. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodza-
jowych w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie w układzie kalkulacyjnym 

Instytut Muzyki i Tańca sporządza rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym. 

 

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 

Instytut w roku 2019 nie poniósł żadnych nakładów na wytworzenia środków trwałych w budo-
wie 

 

9. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe 
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W roku 2019 Instytut poniósł nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 91.060,90 zł. 
Na rok następny nie są planowane nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i praw-
ne.  

 

III. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

    Instytut Muzyki i Tańca  nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. 

 
 
 

IV. INFORMACJE KOŃCOWE 

 

1. Zawarte umowy nieuwzględnione w sprawozdaniu mające istotny wpływ na sytuacje 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Instytut Muzyki i Tańca nie zawarł w 2019 roku istotnych umów, które nie znalazłyby odzwier-
ciedlenia w sprawozdaniu finansowym.  

 

2. Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 

Instytut Muzyki i Tańca w 2019 roku nie zawierał transakcji ze stronami powiązanymi. 

 

3.  Struktura zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe 

Zatrudnienie etatowe w podziale na grupy zawodowe w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 
zmieniło się i wynosi: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
liczba zatrudnionych na 

dzień 31.12.2019 
liczba zatrudnionych na 

dzień 31.12.2018 

I. Kadra kierownicza 3 3 

II. Pracownicy administracyjno-biurowi 7 2 

III. Pracownicy merytoryczni 22 9 

Razem 32 14 

 

4. Informacje o znaczących wydarzeniach po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 

Po dniu bilansowym miały miejsce  znaczące zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w spra-
wozdaniu finansowym: 

 
a. Zmiana Dyrektora Instytutu  
b. Zmiana Głównego księgowego Instytutu 
c. Pandemia wirusa COVID-19 

 

Instytutu Muzyki i Tańca mimo wykazania za rok 2019 ujemnego wyniku finansowego w wyso-
kości 235.856,55 zł oraz ujemnego funduszu własnego w wysokości 248.849,67 zł /według sta-
nu na dzień 31.12.2019r./, oraz biorąc pod uwagę fakt, iż jest jednostką kultury tworzoną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na mocy art.12 Ustawy o „Ustawy o „Organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991r” zapewni instytucji kultury 
środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania 
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obiektu, w którym działalność jest prowadzona  - nie ma zagrożonej kontynuacji dalszej działal-
ności. Sprawozdania finansowe Instytutu są zatwierdzane przez Ministra KiDN a plan finansowy 
na rok 2020 został przez Instytut przekazany do Ministerstwa. 

Według oceny Dyrektora Instytutu nie występują czynniki, które mogłyby wskazywać na zagro-
żenie kontynuacji dalszej działalności Instytutu. 

Dyrektor Instytutu uznaje pandemię wirusa COVID-19 za zdarzenie po dacie bilansu, które nie 
wymaga korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 i na podstawie analizy sytuacji do dnia 
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza istotnego wpływu na prowa-
dzenie działalności Instytutu. Dyrektor Instytutu monitoruje potencjalny wpływ wirusa COVID-19 
na prowadzoną działalność i na bieżąco podejmuje kroki aby złagodzić wszelkie ewentualne 
negatywne skutki pandemii dla Instytutu. 

       
 Kierownik jednostki: Katarzyna Meissner 

 
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
W roku 2019 główna księgowa: Ligia Dworakowska 
Od dnia 08.06.2020 główna księgowa: Katarzyna Nowicka-Brzychcy 

 

Warszawa, dnia  15.09.2020 r. 


