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Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg następujących zasad:
a)środki trwałe w budowie- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości,
b)Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-wg cen nabycia lub wartości po
aktualizacji wyceny pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a taże o odpisy z tytułu trawałej
utraty wartości. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z uzytkowania środki trwałe wycenia
się według wartości księgowej netto albo w cenie sprzedaży netto, zależnie która z nich jest
niższa.
Środki trwałe których okres użytkowania przekracza 1 rok a wartość nabycia nie przekracza
kwoty 10 000zł amortyzowane są w koszty jednorazowo i ujmowane w ewidencji środków
trwałych
Środki trwałe przeraczające cenę nabycia 10 0000zł przyjmowane są do ewidencji i
amortyzowane metodą liniową.
Środki trwałe otrzymane w formie darowizny amortyzowane są w ciężar funduszu zapasowego
c)należności, w tym pożyczki i kredyty - w kwocie wymagane zapłaty z zachowaniem
ostrożności co oznacza, iż wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
d)zobowiązania w tym pożyczki i kredyty -w kwocie wymaganej zapłaty,
e)udziały i akcje-według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich
wartości lub według wartości godziwej,
f)środki pieniężne w kasie-według wartości nominalnej. Stan tych środków ustala się w
wartości nominalnej na podstawie spisu z natury, korygując zapisy na koncie o ewentualne
różnice wynikające z inwentaryzacji
g)śrdoki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych-wycenia się wg wartości
nominalnej uzyskując potwierdzenie prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych ich
stanu.Na dzień bilansowy śodki pieniężne w walutach obcych przelicza się na złote po
obowiązującym średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
h)kapitały własne z podziałem na ich rodzaje- według wartości nominalnej
i)pozostałe aktywa i pasywa-według wartości nominalnej
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Wynik finansowy ustalony jest według metody porównawczej. Uwzględnione są wszystkie 
zdarzenia gospodarcze dotyczące danego okresu sprawozdawczego. Ustalając wynik 
finansowy przenosi się wszystkie salda kont z zespołu "4" na stronę WN konta 860 "wynik 
finansowy", natomiast z konta "7" na stronę MA 860.Bilans oraz rachunek zysków i strat 
sporzadzony jest według stanu na dzień bilansowy tj. 31.12 każdego roku
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FUNDACJA ANNY WIERSKIEJ 
"DAR SZPIKU"

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

986 954,30

986 954,30

505 841,90

505 841,90

481 112,40

0,00

143 905,19
337 207,21

337 207,21

337 207,21

2020

443 239,84

443 239,84

378 972,77

378 972,77

64 267,07

0,00

152 896,94
-88 629,87

-88 629,87

-88 629,87
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FUNDACJA ANNY WIERSKIEJ 
"DAR SZPIKU"

31.12.2021

0,00
0,00

412 669,30

0,00
412 669,30

406 259,47
69 052,26

337 207,21
6 409,83

6 409,83

412 669,30

13 495,45
13 495,45

63 696,93

21 381,78
42 315,15

69 052,26
157 682,13

-88 629,87
8 140,12

8 140,12

77 192,38

412 669,30 77 192,38

2020

zł
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337 207,21

986 954,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1122.1802.6.2

Ministerstwo Finansów

039e1976a90040499edcc38462f93606 2022-06-30T20:33:34.350+02:00

XoRYD4tRn6hWBDDv1QlE2KF+O/1aZcDGIRBwA5dDmlg=

V/D+vu8ZofiaBFO5dv/1p7gzd/Zlqgt4XHK0HVSoi8w=

Sprawozdanie finansowe wg struktury SFJOPZ (1) 1-2

numer NIP 7811817046

MjAyMi0wNi0zMFQyMDozMzozNSswMjowMA==

2022-06-30T20:33:35+02:00



Informacja dodatkowa

informacja

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Informacje porządkowe 

1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, organ rejestrowy oraz czas trwania jednostki 
 Fundacja Anny Wierskiej Dar Szpiku 
 Okres trwania działalności nieograniczony  
 Nr KRS 0000298748 

 

2. Prezentacja sprawozdania finansowego 
 

 Sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. 
 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym 
 Sprawozdanie finansowe został sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym 
istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności. 

 
3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości  
 Zasady rachunkowości przyjęte przy sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości, zwanej dalej ustawą. 

 Fundacja  sporządza rachunek  zysków i strat w układzie porównawczym. 
 W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenie gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną 
 Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia,  pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. 

 Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka 
będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie 
zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Gawrońska 

Śrem, dnia 31.03.2022 



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

A. AKTYWA TRWAŁE 
1.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
Środki Trwałe: 

a) W 2021 roku nie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych  
b) Wartość umorzenia środków trwałych – 13495,45zł 

2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – nie dotyczy 
a)  Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy  

3. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 
a) Długoterminowe aktywa finansowe – nie dotyczy  

 
 

B. AKTYWA OBROTOWE 
1. ZAPASY 

Wg stanu na 31. 12 2021 zapasy wystąpiły w kwocie 0,0 zł 
2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

Wg stanu na 31.12.2021 należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych nie wystąpiły: 
a) Należności z tytułu dostaw 0 zł 
b) Podatek dochodowy od osób prawnych 0,0 zł 
c) Należności z tytułu VAT 0,0 zł 
d) Inne rozrachunki 0 zł 

3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r. wynosiły: 
a) W jednostkach pozostałych 
 Środki pieniężne i na rachunku bankowym  412669,30zł 

4. KRÓTKOTRMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRASOWE 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły 
 

C. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE 
W 2021 r. wynoszą 406259,47zł 
Zysk za 2021 r. wyniósł 337207,21zł 
 

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  
1. Wg stanu na dzień 31.12.2020 zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły 
2. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy nie wystąpił 
3. Dane o stanie zobowiązań krótkoterminowych firmy na dzień 31.12.2021 r.  

 Zobowiązania z tytułu VAT 0zł 
 Zobowiązania wobec dostawców 0zł 
 Zobowiązania wobec udziałowców 0zł 

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie dotyczy. 
 
 

I    STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW 
1) Struktura przychodów: 

Sprzedaż 827,00zł 
Darowizny 884057,30zł 
1procent 89605,00zł 
Usługi reklamowe 12465,00zł 

2) STRUKTURA PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH 



Nie dotyczy 
3) STRUKTURA PRZYCHODÓW FINANSOWYCH 

Nie dotyczy 
4) STRUKTURA KOSZTÓW OPERACYJNYCH 

Nie dotyczy 
5) STRUKTURA KOSZTÓW FINANSOWYCH 
       Nie dotyczy 
6) INFORMACJA O ZYSKACH I STRATACH  NADZWYCZANYCH 

Nie dotyczy 
 
II STRUKTURA RZECZOWA KOSZTÓW 
 
1) KOSZTY WDG RODZAJU  

Koszty z działalności statutowej 505 841,19zł 
Koszty zarządu 143905,19zł 

2) KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE  
Nie wystąpiły 

 
III  
1. Przeciętne zatrudnienie w Fundacji wyniosło: 

- w przeliczeniu na pełne etaty: 1,20 
 

2. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
                     Nie dotyczy 
 

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 
Nie dotyczy 
 

4. Wykaz spółek, w których jednostka posiada udziały w 2021 roku 
Nie dotyczy 
 

5. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2021 
Nie dotyczy 
 

6. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie 
uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysku i stratach 
Nie dotyczy 
 

7. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ  na sytuację majątkową, 
finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym. 
Nie dotyczy 
 

8. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania za rok 
poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy.  
 

 
 
 
Sporządzono: Małgorzata Gawrońska 
Śrem, dnia 31.03.2021 
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