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Sprawozdanie finansowe

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania:

Data sporządzenia sprawozdania:

Rodzaj sprawozdania:

- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania:

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

OP brak - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy 
o rachunkowości

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 6832109383
Numer KRS: 0000841095

2022-06-20

Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM 
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

2021-01-01...2021-12-31

FUNDACJA 4F POMAGA

województwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Wieliczka, miejscowość Wieliczka

9499Z,

ul. Artura Grottgera 30 32-020 Wieliczka

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

2021-01-01...2021-12-31

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.W ramach 
roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc – do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnienia z dziennikiem 
oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych.
Zasady wyceny aktywów i pasywów:
Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie  
o podatku dochodowym osób prawnych. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 
000 zł jest dokonywana metodą liniową z uwzględnieniem okresu ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe i wartości niematerialne o  
wartości poniżej 10 000 zł amortyzuje się jednorazowo.
Fundacja nie posiada zapasów. Materiały biurowe ze względu na niewielką wartość odpisywane są w koszty bezpośrednio po ich zakupie.
Fundacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.   

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia  
jednostce prawo wyboru, w tym:
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Sprawozdanie finansowe

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  
Kapitały własne ujmuje się w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy 
o utworzeniu Fundacji.
Fundacja rozpoznaje przychody z działalności statutowej pochodzące z darowizn. Przychody z tytułu realizacji projektów celowych wycenia 
się w wysokości poniesionych kosztów. Nadwyżkę przychodów otrzymanych nad poniesionymi kosztami ujmuje się i wykazuje w bilansie,  
jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jeżeli, w danym okresie sprawozdawczym wystąpi nadwyżka kosztów nad otrzymanymi 
przychodami to przychód należny ujmuje się w wysokości poniesionych kosztów.
Fundacja prowadzi ewidencję kosztów według rzeczywistych miejsc ich powstawania i według rodzajów, oraz sporządza rachunek zysków i 
strat zgodnie z załacznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości (wariant porównawczy).

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.Sprawozdanie finansowe fundacji sporządzane jest za  
rok obrotowy i podatkowy który pokrywa się rokiem kalendarzowym.
Sprawozdanie finansowe obejmuje:
1. Bilans
2.Rachunek zysków i strat
3. informacji uzupełniającej, na którą składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
Na wynik finansowy ne o Fundacji składają się:
1.Wynik z działalności statutowej
2.Wynik całokształtu działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
3.Wynik z operacji finansowych.

II.8.4. Pozostałe

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową (nieodpłatną). Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Enova.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla 
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer Opis Stan na 2021-12-31 Stan na 2020-12-31
Aktywa 223 439,90 602 797,10

A +Aktywa trwałe 0,00 0,00
A.I +Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
A.II +Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
A.III +Należności długoterminowe 0,00 0,00
A.IV +Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
A.V +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B +Aktywa obrotowe 223 439,90 602 797,10
B.I +Zapasy 0,00 0,00
B.II +Należności krótkoterminowe 21 731,28 0,00
B.III +Inwestycje krótkoterminowe 201 708,62 528 575,18
B.IV +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 74 221,92
C +Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Pasywa 223 439,90 602 797,10
A +Fundusz własny 195 794,50 93 138,45
A.I +Fundusz statutowy 50 000,00 50 000,00
A.II +Pozostałe fundusze 0,00 0,00
A.III +Zysk (strata) z lat ubiegłych 43 138,45 0,00
A.IV +Zysk (strata) netto 102 656,05 43 138,45
B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 645,40 509 658,65
B.I +Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
B.II +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
B.III +Zobowiązania krótkoterminowe 19 085,05 283 395,05
B.IV +Rozliczenia międzyokresowe 8 560,35 226 263,60
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Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, 
z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer Opis Za okres 2021-01-
01...2021-12-31

Za okres 2020-01-
01...2020-12-31

A Przychody z działalności statutowej 571 438,26 1 151 166,11
A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 571 438,26 1 151 166,11
A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
B Koszty działalności statutowej 418 064,84 1 053 656,26
B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 418 064,84 1 053 656,26
B.II +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
B.III +Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
C Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B) 153 373,42 97 509,85
D Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G Koszty ogólnego zarządu 50 717,37 54 371,40
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 0,00 0,00
I Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
J Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
K Przychody finansowe 0,00 0,00
L Koszty finansowe 0,00 0,00
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 102 656,05 43 138,45
N Podatek dochodowy 0,00 0,00
O Zysk (strata) netto (M-N) 102 656,05 43 138,45
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V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Nota objasniajaca

Nota_objasniajaca2021.docx
Nota objasniajaca do sprawozdania finansowego 2021.
Załączony plik:

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych

................................................
Data i podpis
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