












FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ
KRS: 0000541916

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o
rach. (Organizacja Pozarz.)

Okres objęty sprawozdaniem: 2019-01-01 - 2019-12-31
Dane identyfikujące jednostkę: 

  Nazwa i siedziba: 

    Nazwa firmy: FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ

    Siedziba: 

      Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

      Powiat: WROCŁAW

      Gmina: WROCŁAW

      Miejscowość: WROCŁAW

  Adres: 

    Adres: 

      Kod kraju: PL

      Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

      Powiat: WROCŁAW

      Gmina: WROCŁAW

      Ulica: FABRYCZNA

      Numer domu: 13

      Numer lokalu: 

      Miejscowość: WROCŁAW

      Kod pocztowy: 53-609

      Poczta: WROCŁAW

    Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego: 

      Kod kraju [Country Code]: 

      Kod pocztowy [Postal code]: 

      Nazwa miejscowości [City]: 

      Nazwa ulicy [Street]: 

      Numer budynku [Building number]: 

      Numer lokalu [Flat number]: 

  Identyfikator podatkowy NIP: 8961541474

  Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000541916

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony: 

  Data od: 

  Data do: 

  Data do (w postaci opisowej): 

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

  Data początku okresu: 2019-01-01

  Data końca okresu: 2019-12-31

Założenie kontynuacji działalności: 

  Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak

  Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Tak

  Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:: 

  metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 
Środki trwałe wykazywane są w wartości netto wynikającej z ceny nabycia pomniejszonej o skumulowane umorzenie. Środki trwałe o wartości
jednostkowej poniżej10 000,00PLN amortyzowane są jednorazowo zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi.
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Należności powstają w związku z prowadzoną działalnością statutową.
Inwestycje krótkoterminowe Fundacji to środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym na wydzielonych rachunkach bankowych. Są one
wykazywane w wartości nominalnej zgodnie z dokumentami bankowymi. 
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w
którym je poniesiono. W przypadku poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym sfinansowanych ze środków własnych, a dotyczących projektu
realizowanego zgodnie z umową dotacji, której wpływ w części lub w całości przewidziany jest w przyszłym okresie,jednostka wykazuje w aktywach
bilansu wartość tych kosztów, jako rozliczenia międzyokresowe, natomiast w przychody księgowana jest wartość równoważna poniesionym kosztom.
 
Fundusz statutowy Fundacji wykazywany jest w wysokości określonej przez Statut.
Zobowiązania Fundacji są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty.
Fundacja nie jest zobowiązana do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i takiego funduszu nie tworzy. Fundacja nie tworzy też
żadnych innych funduszy specjalnych
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FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ
KRS: 0000541916
  ustalenia wyniku finansowego: 
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.
 
Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i
statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje
i subwencje. Przychody z darowizn uznawane są w okresie, w którym dokonano wpłaty.
 
Koszty ujmowane są w momencie ich wystąpienia. Koszty dzielone są na koszty administracyjne oraz koszty realizacji zadań statutowych. 

  ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: 
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Prezentowane Sprawozdanie Finansowe zawiera łączne
dane FUNADACJI SWOJĄ DROGĄ, Galileo - Autorska Szkoła Podstawowa   nr NIP:  894314538 oraz NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA EVEMED nr NIP: 8943145940 Nadmienia się, że Fundacja jest organem prowadzącym Galileo - Autorska
Szkoła Podstawowa.  

  pozostałe: 
Fundacja korzysta ze zwolnienia w w podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ otrzymane środki przeznacza na realizację celów
statutowych. Jednakże, jeśli następuje spisanie należności, które nie są potwierdzone sądowe i udokumentowane wówczas Fundacja od tych
niewyjaśnionych kosztów oblicza podatek w wysokości 9% 
FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ jest zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorców od 04-02-2015r. Organizacja nie rozpoczęła prowadzenia działalności
gospodarczej.

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ
KRS: 0000541916

Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)
Okres objęty sprawozdaniem: 2019-01-01 - 2019-12-31

Pozycja Symbol

Stan na koniec

bieżącego roku

obrotowego

Stan na koniec

ubiegłego roku

obrotowego

Dane porównawcze

AKTYWA RAZEM AZ 27 625,04 32,34
  A. Aktywa trwałe AA

    I. Wartości niematerialne i prawne AA1

    II. Rzeczowe aktywa trwałe AA2

    III. Należności długoterminowe AA3

    IV. Inwestycje długoterminowe AA4

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AA5

  B. Aktywa obrotowe AB 27 625,04 32,34
    I. Zapasy AB1 0,00 0,00
    II. Należności krótkoterminowe AB2 2 453,28 32,34
    III. Inwestycje krótkoterminowe AB3 24 162,07 0,00
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AB4 1 009,69 0,00
  C. Należne wpłaty na fundusz statutowy AC 0,00 0,00
PASYWA RAZEM PZ 27 625,04 32,34
  A. Fundusz własny PA 10 415,17 32,34
    I. Fundusz statutowy PA1 4 000,00 4 000,00
    II. Pozostałe fundusze PA2 0,00 0,00
    III. Zysk (strata) z lat ubiegłych PA3 -3 967,66 -3 967,59
    IV. Zysk (strata) netto PA4 10 382,83 -0,07
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania PB 17 209,87 0,00
    I. Rezerwy na zobowiązania PB1 0,00 0,00
    II. Zobowiązania długoterminowe PB2 0,00 0,00
    III. Zobowiązania krótkoterminowe PB3 17 209,87 0,00
    IV. Rozliczenia międzyokresowe PB4 0,00 0,00

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ
KRS: 0000541916

Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja
Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 2019-01-01 - 2019-12-31
Pozycja Symbol

Stan na koniec

bieżącego roku

obrotowego

Stan na koniec

ubiegłego roku

obrotowego

Dane porównawcze

A. Przychody z działalności statutowej A 153 609,77 0,00
  I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego A1 14 765,77 0,00
  II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego A2 138 844,00 0,00
  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej A3

B. Koszty działalności statutowej B 120 053,82 0,00
  I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego B1 5 821,14 0,00
  II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego B2 114 232,68 0,00
  III. Koszty pozostałej działalności statutowej B3

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) C 33 555,95 0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej D 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej E 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) F 0,00 0,00
G. Koszty ogólnego zarządu G 23 154,28 0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) H 10 401,67 0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne I

J. Pozostałe koszty operacyjne J 0,00 0,07
K. Przychody finansowe K

L. Koszty finansowe L 18,84 0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) M 10 382,83 -0,07
N. Podatek dochodowy N

O. Zysk (strata) netto (M-N) O 10 382,83 -0,07

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ
KRS: 0000541916

Informacja dodatkowa - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja
Pozarządowa)

Okres objęty sprawozdaniem: 2019-01-01 - 2019-12-31
Pozycja Symbol Rok bieżący Podstawa prawnaRok poprzedni

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

INF_DOT_PO
DATKU

  A. Zysk (strata) brutto za dany rok A

  B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

B

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna B_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym,
w tym:

C

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna C_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  D[+]. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym,
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

D

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna D_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
(trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

E

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna E_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

F

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna F_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów
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FUNDACJA SWOJĄ DROGĄ
KRS: 0000541916

Pozycja Symbol Rok bieżący Podstawa prawnaRok poprzedni

  G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

G

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna G_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym: H

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna H_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

  I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: I

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

      Wartość łączna I_WL

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym J

  K. Podatek dochodowy K

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019 

 
1. Fundacja Swoją Drogą nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie 

 

2. Organizacja nie udzielała żadnych kredytów ani pożyczek; 

 

3. Wyjaśnienia do bilansu: 

 

a) Fundacja nie posiada akcji ani udziałów 

b) Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych 

c) Rozliczenie międzyokresowe ujęte w aktywach w kwocie 1009,69zł to opłata za ubezpieczenie 

oc lokalu i nauczycieli   

d) Inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie to: 

    - środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie                                                24 129,59zł 

    - środki pieniężne w kasie w kwocie                                                                                     32,48 zł 

e) Fundacja nie posiada należności ani zobowiązań długoterminowych. 

    Natomiast posiada należności krótkoterminowe wykazane w bilansie składają się: 

      - należności od kontrahentów w kwocie                                                                       2 343,21 zł 

      - należności od pracowników w kwocie                                                                            44,27 zł 

      - należności od członków stowarzyszenia w kwocie                                                         65,80 zł 

     

  Na zobowiązania krótkoterminowe jednostki składają się: 

     - zobowiązania względem kontrahentów w kwocie                                                     11 361,70 zł 

     - zobowiązania względem pracowników w kwocie                                                      1 125,13 zł 

    - zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społ. w kwocie                                  4 651,29 zł 

    - pozostałe zobowiązania w kwocie                                                                                     71,75 zł 

 

4. Struktura przychodów fundacji: 

Jednostka osiągnęła w okresie sprawozdawczym przychody w wysokości:                   153 609,77zł 

W tym przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:                                                14 765,77 zł 

– w tym uzyskane: 

           dotacje                                                                                                                      5  424,71zł 

           darowizny pieniężne                                                                                                 9 341,06 zł                                                           

Przychody z  działalności statutowej odpłatnej:                                                                138 844,00zł 

– w tym uzyskane: 

              opłaty rodziców za szkołę:                                                                                  117 515,00 zł 

       usługi logopedyczne                                                                                                      2 700,00zł 



       korepetycje                                                                                                                     6 120,00zł 

       kursy                                                                                                                                 525,00zł 

       pozostałe przychody z  działalności statutowej odpłatnej                                            11 984,00zł                                                                                                                   

Pozostałe przychody operacyjne:                                                                                    nie występują                                                                                         

Przychody finansowe:                                                                                                      nie występują 

 

 

4. Struktura kosztów fundacji: 

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wynosiły:                                              143 226,94 zł 

W tym koszty podstawowej działalności:                                                                         143 208,10zł 

      – koszty działalności statutowej nieodpłatnej                                                                 5 821,14zł 

           kosz zakupu podręczników                                                                        

      – koszty działalności statutowej odpłatnej                                                                  114 232,68zł 

      – koszty ogólnego zarządu                                                                                            23 154,28zł 

Pozostałe koszty operacyjne:                                                                                            nie występują 

Koszty finansowe:                                                                                                                     18,84 zł 

Różnica pomiędzy kosztami wykazanymi w sprawozdaniu finans. 

i zeznaniu podatkowym CIT 

– koszty sfinansowane z dotacji                                                                                           5 821,14 zł 

 

5. Informacje funduszach i kapitałach własnych 

Fundusz statutowy jednostki określony w statucie fundacji, nie uległ zmianie i wynosi 4 000,00zł 

 

 

 

 

 
Wrocław, 28-08-2020r 

 


