




 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

wariant porównawczy 

 

                     sprawozdanie za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 

 

 

 

 

Wiersz Pozycja 

      Kwota za rok obrotowy 

   Poprzedni 
     

Bieżący 

A Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 
(A.1 + A.2 +A.3) 

21548,43 0 

 A.1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 16744,93 0 

I Składki określone statutem   0 

II Dotacje i inne przychody statutowe 16744,93 0 

A.2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 4803,50 0 

A.3 Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0 

B Koszty działalności operacyjnej 
 (suma B.1 +B.2+B.3 +B.4) 

         25321,94 
 

0 

B.1 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 7339,78 0 

B.2 Koszty działalności statutowej odpłatnej 9119,53 0 

B.3 Koszty działalności gospodarczej 0,00 0 

B.4 Koszty administracyjne 
(I+ II + III +IV+ V+ VI+VII) 

8862,63 0 

I Amortyzacja  0  

II Zużycie materiałów i energii 57,51 0 

III Usługi obce 1876,42 0 

IV Podatki i opłaty 0,00 0 

V Wynagrodzenia 6 529,29 0 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 38,50 0 

VII Pozostałe koszty administracyjne 360,91 0 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -3773,51 0 

C.1 Wynik działalności statutowej nieodpłatnej (A.1-B.1) 9405,15 0 

C.2 Wynik działalności statutowej odpłatnej (A.2-B.2) -4316,03 0 

C.3 Zysk(strata) z działalności gospodarczej (A.3-B.3) 0,00 0 

D Pozostałe przychody operacyjne 632,02 0 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   0 



II Dotacje   0 

III Inne przychody operacyjne 632,02 0 

E Pozostałe koszty operacyjne 801,62 0 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   0 

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0 

III Inne koszty operacyjne 801,62 0 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) -3943,11 0 

G Przychody finansowe 0,00 0 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0 

II Odsetki   0 

III Zysk ze zbycia inwestycji   0 

IV Aktualizacja wartości inwestycji   0 

V Inne   0 

H Koszty finansowe 0,00 0 

I Odsetki w tym: 
 
- od jednostek powiązanych 
 

24,48 0 

 00 

II 
 

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 
 
- od jednostek powiązanych 

  0 

 0 

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
 

  0 

IV Inne   0 

I Zysk (strata) brutto 
 (F + G - H) 

-3967,59 0 

J Podatek dochodowy 0,00 0 

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

  0 

L Zysk (strata) netto (I-J-K) 

 
  0 

K Zysk (strata) brutto (I ± J) -3967,59 0 

 

 
  



FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ

(nazwa jednostki)                             na dzień 31.12.2018

REGON: 360731319

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe -                           -                           A Fundusze własne 32,41 32,41

I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 4 000,00                 4 000,00                 

II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe -                           -                           III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
3967,59 3967,59

IV Inwestycje długoterminowe -                           -                           1
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia)
 

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2

Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)
3967,59 3967,59

B Aktywa obrotowe 32,55 32,55 B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
0,14 0,14

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
-                           -                           I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu 

kredytów i pożyczek
-                           -                           

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
0,14 0,14

1 Kredyty i pożyczki -                           

2 Inne zobowiązania 0,14 0,14

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 32,55 32,55 III Rezerwy na zobowiązania

1 Środki pieniężne 32,55 32,55 IV Rozliczenia międzyokresowe -                           -                           

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa 32,55 32,55 Suma bilansowa 32,55 32,55

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe



INFORMACJA DODATKOWA 

 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 

 

 

1. Informacje identyfikujące jednostkę 

  Organizacja: Fundacja Swoją Drogą, z siedzibą: 55-010   Wrocław Radwanice ul.  Gwiaździsta 

21 została zarejestrowana w KRS w dniu 2015-02-04 pod numerem KRS 0000541916, 

NIP: 8961541474, REGON: 360731319 

  Jednostka prowadzi działalność statutową odpłatną i działalność statutową nieodpłatną. Fundacja 

Swoją Drogą zarejestrowała działalność gospodarczą, lecz jej nie podjęła w okresie 

sprawozdawczym. 

 

2.  Okres objęty sprawozdaniem 

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2018 do 31-12-2018r. Sprawozdanie 

finansowe jest sporządzone za trzeci rok działalności organizacji. 

   Fundacja Swoją Drogą sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości, 

   wg załącznika nr 1 do ustawy, przy zastosowaniu możliwości zwiększenia szczegółowości i 

   uproszczeń, zawartej w art.  50 ust. 1 i ust.3 ww. ustawy. 

 

   3.  Deklaracja o kontynuowaniu działalności 

    Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowaniu działalności statutowej przez 

    jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej: nie są znane okoliczności, które 

    wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności. 

 

 

   4.  Przyjęte zasady rachunkowości 

 

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia: 

a) składniki majątku o wartości początkowej o wartości do 3500 zł przenoszone są 

bezpośrednio w koszt działalności 

 

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł fundacja zalicza  

do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 

bilansowej tych aktywów. 

c) pozostałe składniki aktywów i pasywów 

- wartości niematerialne i prawne według cen zakupu netto 

- środki trwałe w cenach nabycia według cen zakupu netto 

- zapasy materiałów w rzeczywistych cenach zakupu netto 

- należności w kwotach wymaganej zapłaty 

- inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 

- kapitały własne według wartości nominalnej 

- zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty 



   2. Wynik finansowy za rok obrotowy zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego – odpowiednio przychody lub koszty statutowe w następnym roku obrotowym. 

 

 

   5.  Informacje o środkach trwałych 

 W roku sprawozdawczym nie przyjęto do użytkowania środków trwałych ani wartości   

niematerialnych i prawnych. 

 

   6. Informacje funduszach i kapitałach własnych 

    Fundacja posiada kapitał założycielski wg stanu na dzień 31-12-2018 w wysokości 4000,00zł. 

    

   7. Należności i zobowiązania 

  Na wykazane w sprawozdaniu należności zobowiązania długoterminowe składają się:   

 

  Na należności krótkoterminowe wykazane w bilansie składają się:                            nie występują 

 

  Na zobowiązania krótkoterminowe jednostki składają się:           

– zobowiązania względem kontrahentów:                                                                              0,00zł 

– zobowiązania względem pracowników:                                                                              0,00zł 

– zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.:                                                         0,00zł 

– pozostałe zobowiązania:                                                                                          nie występują                                                                                                                                

 

   Na należności długoterminowe wykazane w bilansie składają się:                              nie występują 

 

   Na zobowiązanie długoterminowe składają się:                                                            nie występują 

                                                                                                     

 

   8.  Struktura rachunku wyników 

   Jednostka osiągnęła w okresie sprawozdawczym przychody w wysokości:                    0zł 

   W tym przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:                                                0zł 

– w tym uzyskane dotacje i darowizny pieniężne:                                                      0zł 

    Przychody z działalności statutowej odpłatnej:                                                                0zł         

    Pozostałe przychody operacyjne                                                                                       0zł 

    Przychody finansowe:                                                                                                  nie występują 

 

  Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wynosiły:                                               0zł 

   W tym koszty podstawowej działalności:                                                                          0zł 

– koszty działań statutowych                                                                                       0zł 

– koszty działalności statutowej odpłatnej:                                                                  0zł 

– koszty administracyjne:                                                                                             0zł 

 

   Pozostałe koszty operacyjne:                                                                                              0zł 

   Koszty finansowe:                                                                                                              0zł 



   W tym koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:                                           0zł                                       

   - odsetki budżetowe, koszt windykacji                                                                               0zł 

   - nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2016                                                            0zł 

   Działalność jednostki w okresie sprawozdawczym zamknęła się 

   stratą w wysokości:                                                                                                              0zł 

   Różnica pomiędzy przychodami wykazanymi w sprawozdaniu finans. 

   i zeznaniu podatkowym CIT – bezpłatne użytkowanie lokalu fundacji                                            

   w kwocie                                                                                                                                0zł 

 

9. Zmiany w środkach pieniężnych 

• Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2017 wykazują saldo 0zł 

• Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 wykazują saldo 0,00zł 

 

   10. Informacje końcowe 

 Jednostka ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym - 2019 roku. Nieznane są powody 

niemożliwości działań w latach kolejnych. 

 


