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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

...................................
(pieczęć jednostki)

Dane identyfikacyjne
Nazwa pełna

Fundacja Promocji Karmienia Piersią

NIP
7010516246

KRS
0000582727

PKD

Kraj

Województwo

Powiat

Polska
Gmina

Mazowieckie
Ulica

Warszawa
Nr domu

Warszawa
Miejscowość

Świeradowska
Kod pocztowy

47
Poczta

Warszawa

02-662

Warszawa

Adres siedziby

Nr lokalu

Okres działania
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse

Nieokreślony
tak

nie X

Czy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności

tak X

nie

Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu

tak, brak takich
okoliczności
X

nie, okoliczności
występują

Metody wyceny aktywów i pasywów
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Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad rachunkowości w sposób określony w Ustawie, z tym, że w
okresie sprawozdawczym dokonano wyceny według następujących kryteriów:
1.Wartości niematerialne i prawne - Wycenione są według cen nabycia, pomniejszonych o dotychczasowe
umorzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przy zastosowaniu metody
liniowej amortyzacji przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści.
2.Rzeczowe aktywa trwałe - Wyceniane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej,
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego
użytkowania przy zastosowaniu metody liniowej.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej (określonej w odrębnych
przepisach), amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania. Środki trwałe, podlegające
likwidacji są wyceniane w wartości księgowej netto. Inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń,
znajdujących się na terenie strzeżonym drogą spisu z natury przeprowadza się raz na 4 lata.
3.Inwestycje długoterminowe - Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenione są
według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.Zapasy - stanowią otrzymane lub nabyte przedmioty, które przeznaczone są na realizację zadań statutowych
Fundacji. Wycena tych składników następuje w cenach zakupu, poprzez która rozumie się cenę rynkową
otrzymanych przedmiotów. Wycena materiałów, w tym drobnych materiałów dokonywana jest w cenach zakupu.
Przez drobne materiały rozumie się materiały nabywane z przeznaczeniem na cele ogólnogospodarcze i biurowe,
paliwa w transporcie gospodarczym oraz w innych przypadkach (tj. materiały biurowe, środki czystości itp.) odpisywane są one w koszty w dniu zakupu (nie prowadzi się ewidencji tych składników).
Fundacja nie prowadzi magazynów zapasów, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż nie
prowadzi tego rodzaju działalności.
5.Środki pieniężne - wyceniane są według wartości nominalnej.
6.Zobowiązania i należności - wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy dokonuje się
inwentaryzacji należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń ich prawidłowości.
7.Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach
obcych wycenia się według kursu średniego waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.
Niezrealizowane różnice kursowe ustala się dla każdej z walut. Ujemne różnice, dotyczące jednej waluty w związku
z wyceną na dzień bilansowy, zalicza się do kosztów finansowych. Dodatnie różnice kursowe, dotyczące jednej
waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza się do przychodów finansowych.
8.Opodatkowanie - Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatku
dochodowym od osób prawnych.
Metoda ustalania wyniku finansowewgo
-księgowość Fundacji prowadzona jest przy pomocy programu finansowo księgowego Finka FK,
-w roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) księgowości,
-rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej,
-przy zastosowaniu zasad księgowości, przyjmuje się, że Fundacja będzie kontynuowała działalność w nie
zmniejszonym zakresie.
-księgowość Fundacji prowadzona jest przy pomocy programu finansowo księgowego Finka FK,
-w roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) księgowości,
-rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej,
-przy zastosowaniu zasad księgowości, przyjmuje się, że Fundacja będzie kontynuowała działalność w nie
zmniejszonym zakresie.
Metoda sporządzania sprawozdania
Sprawozdanie sporządzono na podstawie ewidencji kosztów w zespole 5

Inne informacje dot. polityki rachunkowości
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe według zasad rachunkowości, określonych w ustawie o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591). Rokiem obrotowym w jednostce jest rok kalendarzowy. Księgi
rachunkowe prowadzone są na kontach syntetycznych i analitycznych za pomocą programu komputerowego Finka
FK. Podstawą zapisów są dowody księgowe obce i własne. Księgi rachunkowe prowadzone są z zachowaniem
zasady memoriału.
Na ostatni dzień roku obrotowego prowadzona jest inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie.
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...................................
(miejscowość, data)

...................................
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

...................................
(data i podpis kierownika jednostki)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
1. Aktywa trwałe - pozycja nie wystąpiła w bilansie
2. Wartości niematerialne i prawne - pozycja nie wystąpiła w bilansie
3. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek do 12 m-cy - suma wynosi 3 400,00 zł
4. Pozostałe należności - suma wynosi 0 zł
5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek do 12 m-cy - suma wynosi 540,75 zł
6. Kredyty i pożyczki - pozycja nie wystąpiła w bilansie
7. Rozrachunki publiczno-prawne - suma zobowiązań wynosi 0,00 zł
8. Rozrachunki publiczno-prawne - suma należności wynosi 202,00 zł
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów - suma wynosi 802,17 zł - jest to pozostała do rozliczenia
w 2022 roku część ubezpieczenia OC działalności oraz za odnowienie domeny
10. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozycja nie wystąpiła w bilansie
11. Fundusz Statutowy - wynosi 2 200,00 zł wpłacony w całości i wynikający z umowy założenia Fundacji
12. Pozostałe Fundusze - pozycja nie wystąpiła w bilansie
13. Przychody finansowe - suma wynosi 0,00 zł
14. Koszty finansowe - suma wynosi 91,49 zł - są to ujemne różnice kursowe zrealizowane z tytułu nabycia usług
obcych
15. Pozostałe przychody operacyjne - suma wynosi 1 160,32 zł
- wpłacone darowizny - 1 160,00 zł
- suma przeksięgowanych zaokrągleń w VAT - 0,32 zł

Dołączony plik: Z:\Nowy folder\KH\Fundacja Promocji Karmienia Piersią\Sprawozdanie finansowe
2021\Informacja.pdf
Informacja dodatkowa
Dodatkowa informacja dotycząca podatku dochodowego
Rok bieżący
Rok poprzedni
A. Zysk za rok obrotowy
13 442,78
15 207,89
B. Przychody zwolnione z podatku
16 129,21
17 090,91
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym do
0,00
0,00
opodatkowania w latach przyszłych
D. Przychody ujęte w księgach lat poprzednich, opodatkowane w roku
0,00
0,00
bieżącym
E. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
5 796,99
12 136,23
F. Wydatki ujęte w księgach roku bieżącego, stanowiące koszty
0,00
0,00
podatkowe lat przyszłych
G. Wydatki ujęte w księgach lat poprzednich stanowiące koszty
0,00
0,00
podatkowe roku bieżącego
H. Strata z lat ubiegłych zmniejszająca podstawę opodatkowania w
0,00
0,00
roku bieżącym
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania
J. Podstawa podatku dochodowego A - B - C + D + E + F - G - H + I
K. Podatek dochodowy

...................................
(miejscowość, data)

...................................
(data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

0,00

0,00

3 111,00

10 253,00

280,00

239,00

...................................
(data i podpis kierownika jednostki)

