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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

Fundacja  Zdążyć z Miłością

 Jana z Kolna 10/, 75-204 Koszalin

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 6692520746

KRS: 0000496082

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

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:

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiar wyniku

finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia

jednostce prawo wyboru są następujące:

1/ wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenie, obliczone metodą

liniową, przy czym dla każdej wartości niematerialnej i prawnej fundacja będzie określała indywidualny

okres użytkowania i stawkę amortyzacji,

2/ środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenie obliczone metodą liniową, przy czym dla

każdego środka trwałego fundacja będzie określała indywidualny okres użytkowania i stawkę amortyzacji,

3/ nabyte aktywa rzeczowe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł fundacja odnosi w koszty bieżącej

działalności, jako wartość zużytych materiałów, a od środków trwałych o wartości jednostkowej od 3.500,00

zł do 10.000,00 zł, dokonuje się jednorazowego odpisu

amortyzacyjnego w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania,

4/ należności w kwocie wymaganej zapłaty,

5/ fundusze własne w wartości nominalnej,

6/ zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1/ Wprowadzenia do sprawozdania,

2/ Bilansu,

3/ Rachunku zysków i strat,

4/ Informacji dodatkowej,

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  Zdążyć z Miłością
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Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

W roku obrotowym 2021 r. stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Dane osób upoważnionych do podpisania Sprawozdania Finansowego

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marta Różańska

Zarząd Fundacji:

Małgorzata Kaweńska-Ślęzak - Prezes Zarządu Fundacji

Justyna Śmidecka - Wiceprezes Zarządu Fundacji

Marta Figarska - Członek Zarządu

Monika Gańcza - Członek Zarządu
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Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

368,9775 108,85A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

368,9775 108,85II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

869 550,41850 961,26B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

3 974,537 770,48II. Należności krótkoterminowe

865 575,88843 190,78III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

869 919,38926 070,11AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

812 175,97 228 868,89A. Fundusz własny

3 000,00 3 000,00I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

820 763,51 219 189,96III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-11 587,54 6 678,93IV. Zysk (strata) netto

113 894,14 641 050,49B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

49 849,14 46 155,87III. Zobowiązania krótkoterminowe

64 045,00 594 894,62IV. Rozliczenia międzyokresowe

926 070,11 869 919,38PASYWA RAZEM

5/8

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Fundacja  Zdążyć z Miłością
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Kwota za bieżący

rok obrotowy

Kwota za poprzedni

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 Dane w PLN

1 079 648,20 410 140,93A. Przychody z działalności statutowej

1 046 287,19 377 135,44I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

33 361,01 33 005,49II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

1 101 289,94 402 638,33B. Koszty działalności statutowej

1 031 779,79 343 567,91I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

69 510,15 59 070,42II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

-21 641,74 7 502,60C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

G. Koszty ogólnego zarządu

-21 641,74 7 502,60H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

10 068,95 0,30I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

14,75 823,97L. Koszty finansowe

-11 587,54 6 678,93M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

-11 587,54 6 678,93O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Marta Różańska dnia 2022.04.14
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Fundacja_SF_2021_Informacja_dodatkowa.pdf

Fundacja_SF_2021_Informacja_dodatkowa.pdf
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