
5482677139

01-01-2021 31-12-2021

FUNDACJA "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Polska Śląskie cieszyński

Zebrzydowice Szkolna 22

Marklowice Górne 43-410 Zebrzydowice

16-06-2022

Magdalena Woźniak, 16-06-2022 Magdalena Kuboszek, 16-06-2022
Magdalena Kuchejda, 16-06-2022
Dorota Prysak, 16-06-2022

Wydrukowano z programu Druki INFOR SFJOPZ (1) (v.1-2) FUNDACJA "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

true
1



5482677139

FUNDACJA "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

Polska Śląskie cieszyński

Zebrzydowice Szkolna 22

Marklowice Górne 43-410 Zebrzydowice

01-01-2021 31-12-2021

Śląskie

cieszyński

Zebrzydowice

Marklowice Górne

Wydrukowano z programu Druki INFOR SFJOPZ (1) (v.1-2) FUNDACJA "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"



Bilans:
Środki trwałe wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe 
umorzone będą proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 
Stosowane stawki amortyzacji będą dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe 
w cenie nabycia do 10 000,00 zł zaliczone będą do niskocennych środków trwałych i zostaną umorzone jednorazowo 
w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.
WNIP będą umarzane w równych kwotach, z zastosowaniem łącznego okresu amortyzacji 24 miesięcy.
Udziały i akcje w innych jednostkach i inne aktywa trwałe finansowe- wycenione według ceny nabycia.
Należności
Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne:
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne:
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne nie występują.
Fundusz własny:
Fundusz podstawowy- statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie. Fundacja nie posiada funduszu 
zapasowego oraz nie posiada rezerw.
Zobowiązania:
Zobowiązania wyceniane na dzien bilansowy są w kwocie wymagającej zapłaty.
Inne rozliczenia międzyokresowe: rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne- nie występują. 

W roku obrotowym 2021r. stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z 
dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat.
Fundaja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości. 
Przychody:
Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym w 2021r.
Fundacja osiągnęła przychody z otrzymanych darowizn.
W roku 2021 nie wystąpiły żadne nadzwyczajne zdarzenia.
W roku 2021 Fundacja osiągnęła zysk, który zostanie przekazany na wynik finansowy lat następnych.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat. W roku 
obrotowym 2021r. stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 
września 1994r. o rachunkowości.
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Informacja dodatkowa:

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy 
wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;    
nie dotyczy                        

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze 
wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a 
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 
kwoty ogółem dla każdej kategorii,        
nie dotyczy                            

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach        
1. Stan kasy: 0,00 zł
2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym: 1904,63 zł            

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł    
1. Darowizny: 1168,80 zł

5. Informacje o strukturze kosztów    
1. Koszty działalności nieodpłatnej: 2120,26 zł
2. Koszty ogólnego zarządu: 311,30 zł
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6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Przychody: 1168,80 zł
Koszty: 0,00 zł

8. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
Wystąpiło zdażenie po dniu bilansowym, polegającym na ujęciu w roku 2020 przychodów dotyczących roku 2021. 
Dokonano korekty w roku 2021, zmniejszając WF z roku 2020 na poczet przychodów w 2021 r.
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