FUNDACJA "SPECJALIŚCI DZIECIOM"
Sprawozdanie finansowe za okres
od 14.04.2021 do 31.12.2021

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

FUNDACJA "SPECJALIŚCI DZIECIOM"

Siedziba:

Chorwacka 16/32, 51-107 Wrocław

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 8952229760
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000894364

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 14.04.2021 do 31.12.2021

4.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż jeden rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości
niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane przez jednostkę do
prowadzenia działalności gospodarczej, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest
dłuższy niż rok. Należności zalicza się do należności długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień
bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do należności krótkoterminowych, jeżeli okres spłaty jest krótszy
niż jeden rok. Do aktywów pieniężnych zalicza się znaki pieniężne w gotówce, środki na rachunkach
bankowych, lokaty pieniężne płatne w ciągu 3 miesięcy oraz czeki, weksle obce oraz podobne dokumenty,
jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także
naliczone odsetki od aktywów finansowych. Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z
operacji finansowych. Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych, jeżeli okres spłaty na
dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli okres spłaty na
dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według
wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości
księgowej netto, to jest według ich wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy
z tytułu trwałej utraty ich wartości. Na wartość początkową środków trwałych oraz środków trwałych w
budowie składa się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, ulepszenia i
przystosowania składnika aktywów do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od
towarów i usług oraz koszt zaciągniętych zobowiązań pomniejszony o przychody z tego tytułu. Należności
wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę i
wykazuje w wartości netto (tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące). Wartość należności
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
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aktualizacyjnego, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych,
zależnie od rodzaju należności. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz
pozostałe należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych
dokumentów. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych jednak od cen
sprzedaży netto. Cena nabycia jest to rzeczywista cena zakupu materiałów obejmująca kwotę należną
sprzedającemu (bez naliczonego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego), a w przypadku
importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty
bezpośrednio związane z zakupem, łącznie z kosztami transportu, załadunku i wyładunku, a pomniejszona
o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty). Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą
ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia/zakupu lub
kosztów wytworzenia zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (materiały), kosztów
wytworzenia sprzedanych produktów (produkty gotowe) lub kosztów sprzedaży (towary). Koszt
wytworzenia produktu lub cena nabycia towaru obejmuje również koszt zobowiązań zaciągniętych w celu
finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia,
pomniejszone o przychody z tego tytułu. Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień
bilansowy. Odsetki te są księgowane ciężar kosztów finansowych.
Ustalenia wyniku finansowego:
Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariancie kalkulacyjnym.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe przygotowano według wzoru 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, zgodnie z załącznikiem nr 6
do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

1 518,00

I. Zapasy

1 518,00

II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM

1 518,00
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Pasywa Dane w PLN

A. Fundusz własny

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

1 200,66

I. Fundusz statutowy

2 050,00

II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

-849,34

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

317,34

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe

317,34

IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

1 518,00
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący
rok obrotowy

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

2 000,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej

12 849,34

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

-10 849,34

D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

-10 849,34

I. Pozostałe przychody operacyjne

10 000,00

J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

-849,34

N. Podatek dochodowy
-849,34

O. Zysk (strata) netto (M – N)
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO
Kwota za bieżący
rok obrotowy

Dane w PLN

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

-849,34

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:
Pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:
Pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
Pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
Informacje_uzupelniajace_do_bilansu_2022_MIKRO.odt
Informacje_uzupelniajace_do_bilansu_2022_MIKRO.odt
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