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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

Fundacja Przedsiębiorcy Pomagają

Gorczycowa 1E/48, 81-591 Gdynia

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  9581667301 

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

• Grupy aktywów wycenione wg cen nabycia: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe , środki trwałe  
w budowie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , także o odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości
• Grupy aktywów wycenione wg cen zakupu: materiały , towary
• Do wyceny produktów przyjęto bezpośredni koszt wytworzenia 
• Produkcję w toku wycenia się po rzeczywistym technicznym koszcie wytworzenia
• Wyceny rozchodów zapasów dokonuje się wg cen zakupu
• Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł umarza się w 100 % do limitu 50000EUR, jednak po 
przekroczeniu limitu metodą liniową
• Środki trwałe o wartości do 3500,00 zł umarza się w 100%
• Przy amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych  
stanowiących załącznik do ustawy podatkowej
• Przy określaniu stawki amortyzacyjnej wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okres od 2 do 5  
lat , indywidualnie dla poszczególnych wartości

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 6 do ustawy o  
      rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.)

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy
     (31 grudnia) , według załącznika nr 6 do ww. ustawy,  obejmujące:

     - bilans 
     - rachunek zysków i strat 
     - wprowadzenie do sprawozdanie finansowego 

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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Fundacja Przedsiębiorcy Pomagają
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

     - informacji dodatkowej.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5,01 2 220,26 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

5,01 2 220,26 III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

5,01 2 220,26 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

1 200,09 5,01 A. Fundusz własny

1 700,00 1 700,00 I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

-1 694,99 -1 815,10 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

1 195,08 120,11 IV. Zysk (strata) netto

1 020,17 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

1 020,17 III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

2 220,26 5,01 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

32 323,33 200,00 A. Przychody z działalności statutowej

32 323,33I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

200,00III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

25 776,65 76,30 B. Koszty działalności statutowej

25 776,65I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

76,30III. Koszty pozostałej działalności statutowej

6 546,68 123,70 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

5 351,60G. Koszty ogólnego zarządu

1 195,08 123,70 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

3,59L. Koszty finansowe

1 195,08 120,11 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

1 195,08 120,11 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
informacja_dodatkowa_do_bilansu.doc

informacja_dodatkowa_do_bilansu.doc
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