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Fundacja stosuje zasady przewidziane dla jednostek pożytku publicznego sporządza 
sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości
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Jednostka sporządza rachunek zysków-strat wersja porównawcza
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Wynik finansowy ustalono  na dzień bilansowy 

dokonano odpowiedniej wyceny aktywów i pasywów, a także rozliczenia i ujęcia w księgach 
rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych,

uzgodniono obroty i salda kont księgi głównej (syntetyka) z zestawieniem obrotów i sald.
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FUNDACJA WSPÓLNA 
NADZIEJA

31.12.2019

0,00

132 152,55

638,83

131 513,72

0,00

76 940,92

5 000,00

17 093,95

54 846,97

55 211,63

55 211,63

132 152,55

0,00

62 634,97

7 422,86

53 278,06

1 934,05

22 093,95

5 000,00

121 813,81

-104 719,86

40 541,02

40 541,02

62 634,97

132 152,55 62 634,97

2018

zł
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FUNDACJA WSPÓLNA 
NADZIEJA

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

1 197 337,97

1 196 724,97

613,00

1 142 752,08

1 142 189,58

562,50

54 585,89

53 781,61

54 226,10

-444,49

54 141,40

858,47

152,90

0,00

0,00

54 846,97

54 846,97

2018

1 310 869,41

1 288 011,08

22 858,33

1 032 204,83

980 211,48

51 993,35

278 664,58

44 997,44

17 055,48

27 941,96

306 606,54

7 074,15

27 650,07

775,88

391 526,36

-104 719,86

-104 719,86
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, 
JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci 
pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w 
przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu 
wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach. 
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który 
należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.



Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Środki trwałe -wartość brutto

Nazwa grupy 
składników 
maj.trwalego

Wartość 
początkowa stan na
poczczątek roku

Zwiększenia
zakup

Zmniejszenia
sprzedaż

Wartość końcowa
stan na koniec 
roku

Grunty własne - - - -

Budynki I budowle - - - -

Urządz.tech. I 
maszyny

- - - -

Środki transportu - - -  -

Pozostałe   - - -   -

Suma środków trw. 0 0 0 0

Wartości niematerialne I prawne
-b.o. 2 .082,02 zwiększenia 0,00 stan końcowy  2 082,02

Wartości niematerialne I prawne umorzenia

-b.o. 2 082,02 rok 0,00 stan końcowy 2 082,02

Wartości niematerialne I prawne  - wartość netto

b.o 0,00 stan końcowy 0,00

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście :
Spółka nie posiada

1.3 Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu
i dzierżawy – spółka ma zawarte dwie umowy leasingu na samochody osobowe oraz
umowę najmu lokalu i magazynu

1.4 Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa I samorządu terytiorialnego z
tyt. Prawa własności budynków I budowli

1.5 Kapitał podstawowy wynosi: 5.000 zł. Fundusz założycielski

- Prezes Ireneusz Szynol

1.6 Fundusze zapasowe i rezerwowe



Treść Kapitał Kapitały pozostałe Razem na początek
                     5  000 ,- 16.915,95   21.915,95

zwiększenia                         54.152,94   54.152,94
zysk 2019

stan na koniec 5.000,00 71.068,89   76.068,89

1.7 Zysk za rok 2019 wynosi:  54.152,94

1.8 Rezerwa na zobowiązania : nie dotyczy

1.9 Odpisy aktualizujące należności – nie utworzono

1.10 Podział zobowiązań

Zobowiązania do 1-go roku  55.211,63 z tego:

- zobowiązania z tyt. Dostaw I usług wobec dostawców krajowych    22 626,37
- zobowiązania z tyt. Podatków I ubezpieczeń społ.   8.832,08
- pożyczka     0
- zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń  15 121,78
- inne     8.631,40

1.11Czynne I bierne rozliczenia międzyokresowe

-rozliczenia międzyokresowe aktywa

stan na początek    1 934,05
stan na koniec         0

1.12 Brak grup zobowiązań na majątku jednostki

1.13 Brak udzielonych przez jednostkę poręczeń I gwarancji

1.14Struktura rzeczowa I terytorialna działalnośi
-rzeczowa:
sprzedaż towarów  53.781,61

-nieodpł. dział. Stat       1.196.724,97

-odpłatna działalność statutowa 613,00

-terytorialna:
terytorium działalności Rzeczpospolita Polska

2.1 Nie wystapiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne

2.2Nie wystapiły odpisy aktualizacyjne wartości zapasów, o których mowa 



6.3 Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie korzysta
ze zwolnienia i wyłączeń

Grażyna Myśliwczyk – sporządzająca sprawozdanie       Ireneusz SzynolPrezes Zarządu

        

 



w art 35 ust.3 ustawy

2.3 Nie wystapiła działalność zaniechana jak i nie przewiduje się jej w  roku nastepnym

2.4 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego w.g zał.

2.5 Dane o kosztach -sporządzono rachunek zysków i strat  w wariancie porównawczym
który wyodrębnia koszty rodzajowe

2.6 Nie poniesiono kosztów wytworzenia inwestycji, środków trwałych na własne potrzeby

2.7 Nie wystapiły nakłady na ochronę środowiska

2.8 Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne

2.9 Nie dotyczy.Nie wystapiły operacje nadzwyczajne

4.1 Nie było zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie

4.2 Nie było istotnych transakcji zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi.

4.3Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. 5 osób - 5 kobiet

w przeliczeniu na pełne etaty 3,25

administracja biurowa 5
 

4.4.Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących
-10.674,28 brutto

4.5 Nie udzielono pożyczek członkom zarządu i organów nadzorczych

5.1 Nie dokonano korekty na kapitale

5.2 Nie było znaczących zdarzeń jakie nastapiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w
bilansie I rachunku zysków I strat

5.3 Nie było zmian zasad I metod księgowości i wyceny

5.4 Porównywalność sprawozdania finansowego jest zachowana bez dodatkowej potrzeby
informacji liczbowych

6.1 Nie było wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji

6.2 Brak spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów


