
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM TAK PO 
PROSTU

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM TAK PO PROSTU
Siedziba: Modlińska 3/1, 61-049 Poznań

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 7822575032
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000522547

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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):
Jednostka działa na podstawie przepisów:
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. nr 96. poz. 873).
- Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. 
zm.)

Zasady rachunkowości przyjęte w tym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 
2019 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r.

1. Środki pieniężne
Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) w 
gotówce, na rachunkach bankowych.
Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są 
wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się 
odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.

2. Fundusze własne
Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski. 
Różnica pomiędzy przychodami i kosztami z działalności statutowej ustalona w rachunku 
wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego -
odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku.
Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych 
jednostki. 

3. Zobowiązania i fundusze specjalne
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Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień 
bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.  – pozycja nie występuje –
Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień 
bilansowy jest krótszy niż jeden rok. - – pozycja nie występuje –
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami 
przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów 
finansowych. 
– pozycja nie występuje –

4. Przychody i koszty
Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze 
źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizacje 
zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe.
Otrzymane i należne przychody księgowane bezpośrednio w przychody okresu 
obrachunkowego.
Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz 
koszty administracyjne w ramach projektów stowarzyszenia.

5. Opłaty Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstałych 
niepowtarzalnie poza normalną działalnością stowarzyszenia. – pozycja nie występuje –

Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze 
źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizacje 
zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe.
Otrzymane i należne przychody księgowane bezpośrednio w przychody okresu 
obrachunkowego.
Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz 
koszty administracyjne w ramach projektów stowarzyszenia.

Ustalenia wyniku finansowego:
Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze 
źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizacje 
zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe.
Otrzymane i należne przychody księgowane bezpośrednio w przychody okresu 
obrachunkowego.
Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz 
koszty administracyjne w ramach projektów fundacji.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1047), zwanej dalej Ustawą o 
Rachunkowości , wg wzoru określonego w zał. 6 . 
Obejmuje okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.
Na sprawozdanie finansowe składają się:

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.
• Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r.
• Informacja dodatkowa.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym i nie sporządza 
rachunku przepływów pieniężnych.
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W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

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 199 676,19 199 636,64

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 5 228,87 562,16

III. Inwestycje krótkoterminowe 194 447,32 199 074,48

- środki pieniężna w kasie i na rachunkach 94 447,32 77 074,48

- pozostałe aktywa finansowe - lokaty 100 000,00 122 000,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 199 676,19 199 636,64
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 187 894,19 184 780,83

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto 185 894,19 182 780,83

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 782,00 14 855,81

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 11 782,00 14 855,81

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 199 676,19 199 636,64
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 397 333,18 793 289,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

397 333,18 793 289,00

Darowizny 190 260,75 678 422,62

Wpływy 1% OPP 24 291,60 6 213,80

Przychody okreslone statutem 182 780,83 108 652,58

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 211 912,53 610 260,77

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

210 952,78 609 606,51

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 959,75 654,26

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 185 420,65 183 028,23

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)

185 420,65 183 028,23

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne 300,00

K. Przychody finansowe 473,54 54,07

L. Koszty finansowe 1,47

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 185 894,19 182 780,83

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 185 894,19 182 780,83
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje dodatkowe.

Informacje_dodatkowe_Fundacja_TAK_PO_PROSTU_2019.pdf
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