Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "WSPARCIE NA STARCIE" UL. BARTOSZA WOJCIECHA GŁOWACKIEGO 2 7 82-200 MALBORK MALBORK
POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2021 - 31.12.2021
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
TAK
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia się je według wartości nominalnej.
Wynik finansowy ustala się za pośrednictwem konta 860 "wynik finansowy"
Po ustaleniu wyniku finansowego wynik ten podlega przeksięgowaniu na konto „Wynik finansowy”:
• jeżeli organizacja w roku obrotowym osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami - przychody zwiększają przychody następnego roku
obrotowego,
• jeżeli w roku obrotowym poniesione koszty były wyższe od osiągniętych przychodów -koszty te zwiększają koszty następnego roku
obrotowego.

Data sporządzenia: 2022-06-24
Data zatwierdzenia:
Dorota Dąbrowska

Izabela Sakutova

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:
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Stan na koniec
roku
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roku
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AKTYWA
A.
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0,00

I.
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0,00
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II.
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V.
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0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

48 395,08

96 009,97

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

0,31

III.

Inwestycje krótkoterminowe

48 395,08

96 009,66

IV.
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AKTYWA razem
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Fundusz statutowy

II.
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0,00
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III.
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0,00
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IV.

Zysk (strata) netto

42 751,91

46 166,33
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PASYWA razem
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Data zatwierdzenia:

'RURWD'ąEURZVND

Izabela Sakutova

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

FUNDACJA "WSPARCIE NA STARCIE"
82-200 MALBORK
8/%$5726=$:2-&,(&+$*à2:$&.,(*22 7
0000789534

Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3
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A.
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I.
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II.
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I.

26 183,49

147 871,67
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21 350,62

58 380,94
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3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00
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0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH
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K.

Przychody finansowe

1,00

0,32

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

21 351,62

46 166,33

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

21 351,62

46 166,33
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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
Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwaranc ji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
2. informacje o kwotach 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
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa i pasywa na koniec 2021 roku wynoszą 96.009,97 zł.
Na aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki na koncie bankowym oraz należności od odbiorców.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Fundacja osiągnęła przychód w wysokości
w tym:
Przychody z działalności odpłatnej
Darowizny pieniężne
Nieodpłatne świadczenia
Dotacje

147 871,67 zł
106 542,03 zł
28 137,62 zł
1 660,02 zł
11 532,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty Fundacji wyniosły
w tym:
Usługi księgowe
Usługi bankowe
Rozliczenie dotacji
Koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej
Pozostałe usługi

101 705,66 zł
3 690,00 zł
853,10 zł
12 214,93 zł
83 932,83 zł
1 014,80 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wykorzystywany jest do finansowania działalności statutowej. Fundacja stworzyła aplikację o nazwie BIUSTOapka
biustoedukacyjna aplikacja dla nastolatek i kobiet, która służy do budowania zdrowych nawyków dbania o piersi od nastolatek i kobiet, która
służy do budowania zdrowych nawyków dbania o piersi od najmłodszych lat. To kompendium wiedzy na temat regularnego najmłodszych lat.
To kompendium wiedzy na temat regularnego samobadania piersi i samobadania piersi i noszenia dobrze dopasowanego biustonoszanoszenia
dobrze dopasowanego biustonosza.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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
Fundacja od 29 listopada 2021 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2021 roku nie uzys kała przychodów z tego tytułu.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Data sporządzenia: 2022-06-24
Data zatwierdzenia:
Dorota Dąbrowska

Izabela Sakutova

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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