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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Fundacja na rzecz Praw Ucznia  zwana w dalszej części fundacją  powstała na mocy 
podpisanego statutu  fundacji  z dnia 23 kwietnia 2019 roku. W dniu 18 listopada  2019 
roku  fundacja  została wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:           
KRS 0000814229 

Siedzibą fundacji  jest Poznań, ul. Święty Marcin 29 /8 

2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.  

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania jednostki.  

5. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z 
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń 

Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów 
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 6 
kwietnia 1984 roku o fundacjach praz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

6. Przyjęte zasady rachunkowości: 

 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. 

Wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  amortyzowane są metodą 
liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 
654 ze zmianami; § 16a -16m.) 
 

 Środki pieniężne 
Wykazuje się w wartości nominalnej. 
 

 Zapasy 
Zapasy są wykazywane w bilansie w według cen zakupu. 
 

 Należności i zobowiązania 
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
 

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Stosuje się we fundacji rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – w  wysokości 
poniesionych wydatków przypadających na następne okresy sprawozdawcze. 
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 Kapitał/ fundusze własne 
Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa i statutu. 
 

 Wynik finansowy 
Wynik finansowy dodatni zwiększa fundusz statutowy lub przychody statutowe 
Fundacji, zaś ujemny zwiększa koszty następnego roku obrotowego. 
Na wynik finansowy netto składa się: 
- wynik na działalności statutowej, 
- wyodrębnione koszty administracyjne, 
- pozostałe przychody operacyjne, 
-  pozostałe koszty operacyjne, 
- wynik operacji finansowych, 
- wynik nadzwyczajnych zysków i strat 
 

 

 

 

……....................... 

podpis kierownika  
(Zarządu) jednostki 

 

 

Poznań dnia 29.06.2021 
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BILANS sporządzony na dzień  31.12.2020 
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

AKTYWA 
  

  
Stan aktywów na 

dzień:   

Wyszczególnienie aktywów 31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 

      

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 

      

   I. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 

   II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 0,00 

   III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 

   IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

      

B. AKTYWA OBROTOWE 7 549,04 6 213,60 

      

   I. Zapasy  0,00 0,00 

   II. Należności krótkoterminowe  10,60 0,00 

   III. Inwestycje krótkoterminowe  6 702,17 5 434,60 

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  836,27 779,00 

      

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00 0,00 

      

      

Aktywa razem 7 549,04 6 213,60 

      

   PASYWA 
    Stan pasywów na dzień: 

Wyszczególnienie pasywów 31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 

      

A. FUNDUSZ WŁASNY 7 549,04 6 213,60 

      

      

   I. Fundusz statutowy  6.213,60 500,00 

   II. Pozostałe fundusze  0,00 0,00 

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 0,00 

   IV. Zysk (strata) netto  1 335,44 5 713,60 

      

      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  0,00 0,00 

      

   I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 

   II. Zobowiązania długoterminowe  0,00 0,00 

   III. Zobowiązania krótkoterminowe  0,00 0,00 

   IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

      

      

Pasywa razem 7 549,04 6 213,60 
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Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień  31.12.2020 

 

 
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

 

  
 

Poz. Wyszczególnienie 

 01.01 - 
31.12.2020  

 23.10 - 
31.12.2019  

    

1 2 3 4 

  
 

    

A. Przychody z działalności statutowej  3 968,35  6 222,99  

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  3 968,35  6 222,99  

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  

B. Koszty działalności statutowej  2 632,91  510,89  

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  269,00  0,00  

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  

III  Koszty pozostałej działalności statutowej  2 363,91  510,89  

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  1 335,44  5 712,10  

  

 
    

D.  Przychody z działalności gospodarczej  0,00  0,00  

E.  Koszty działalności gospodarczej 0,00  0,00  

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  0,00  0,00  

  

 
    

G. Koszty ogólnego zarządu  0,00  0,00  

  

 
    

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  1 335,44  5 712,10  

  
 

    

I. Pozostałe przychody operacyjne  0,00  0,00  

J. Pozostałe koszty operacyjne  0,00  0,00  

  
 

    

K. Przychody finansowe  0,00  0,00  

L. Koszty finansowe  0,00  0,00  

  

 
    

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  1 335,44  5 712,10  

N. Podatek dochodowy      

O. Zysk (strata) netto (M-N) 1 335,44  5 712,10  
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Praw Ucznia za 

okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. 

 

1)  Informacje o 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;  

wszelkie   zobowiązania  dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są 

ujawniane odrębnie.                 nie wystąpiły 

 

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;                nie wystąpiły 

 

3) Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 

a) wartości niematerialne i prawne  0,00 zł 

 

b) środki trwałe:    0,00 zł 

 

c) zapasy:     0,00 zł 

 

d) należności krótkoterminowe:  0,00 zł 

 

e) środki pieniężna 

środki pieniężne   stan na 31/12/2020  stan na 31/12/2019 

Rachunek bankowy zł    6.702,17             5.434,60 

Środki pieniężne w kasie          0,00   0,00 

 

 

f) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

czynne rozliczenia międzyokresowe  stan na 31/12/2020  stan na 31/12/2019 

koszty najmu     738,00    779,00 

domena internetowa       98,27        0,00 
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g) zobowiązania krótkoterminowe   0,00 zł 

 

h)  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 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz informacje o przychodach z 

tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych; 

Przychody (struktura rzeczowa)   01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 

Przychody z działalności gospodarczej    0,00    0,00 

Przychody z działalności statutowej                 3.968,35         6.222,99 

Darowizny                          3.968,35                      6.222,99 

Wynik finansowy poprzedniego roku         0,00   0,00 

Razem                    3.968,35         6.222,99 

 

i) Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

Struktura poniesionych kosztów   01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 

Koszty działalności gospodarczej        0,00   0,00 

Koszty realizacji statutowych           2.632,91   509,39 

Zużycie materiałów i energii              392,00   103,54 

Usługi obce             2.240,91   405,85 

 

j) dane o źródłach  zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

Fundusz statutowy został określony aktem notarialnym w chwili powołania Fundacji ma kwotę 

500,00 zł i w pełni opłacony w dniu  25 listopada 2019 roku. Dodatni wynik finansowy za 2019 został 

zaliczony na poczet funduszu statutowego. 

 

k) informacje nie wymienione w pkt. a-i, a wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej 

oraz wyniki finansowy jednostki, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy;     nie wystąpiły 

 

 

 

Poznań dnia 29 czerwca 2021 

 

Sporządził        Prezes Fundacji 

 

Anna Sokolska        Mikołaj Wolanin 
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