
Zakres informacji wykazywanych w srpawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 
Ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 01/01/2021

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2021

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 30/06/2022

KodSprawozdania SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ IM. TOMKA OSUCHA

Siedziba podmiotu

Województwo mazowieckie

Powiat m. st. warszawa

Gmina Warszawa

Miejscowość Warszawa

Identyfikator podatkowy NIP 5262654001

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

Adres

Adres polski

Kraj PL - POLSKA

Województwo mazowieckie

Powiat m. st. warszawa

Gmina Warszawa

Nazwa ulicy Oleandrów

Numer budynku 4

Numer lokalu 10

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 00-629

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01/01/2021

Data do 31/12/2021
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Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. 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, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Zapasy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen
sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności w wartości bieżącej wymagającej zapłaty pomniejszanej o odpisy
aktualizujące. Zobowiązania według kwot wymagających zapłaty. Należności i zobowiazania w walutach obcych wycenia
się po obowiązujacym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiazującym na ten dzień średnim kursie
ustalonych dla danej waluty przez NBP. Odpisy czynnych i biernych RMK następują stosownie do upływu czasu lub
wielkości świadczeń. Kapitał podstawowy wykazany został w wysokości wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasad memoriałowych, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty
otrzymania lub dokonania płatności. Wykazywane są w wartości netto (z wyłączeniem VAT). Różnice kursowe wynikające
z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych , jak również przy sprzedaży walut,
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W rachunku wyników różnice kursowe - stanowiące
koszty i przychody finansowe - wykazuje się per saldo. Nie wykazuje się oddzielnie przychodów i kosztów związanych ze
zbyciem środka trwałego, lecz jedynie wynik osiągnięty na takiej operacji (zysk lub stratę). Bieżące zobowiązanie z tytułu
podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat,
informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia).

pozostałe

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Aktywa razem 108 311,65 236 243,28

Aktywa trwałe 0,00 1 148,08

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1 148,08

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 108 311,65 235 095,20

Zapasy

Należności krótkoterminowe 14 267,03 13 217,61

Inwestycje krótkoterminowe 92 306,90 219 792,58

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 737,72 2 085,01

Należne wpłaty na fundusz statutowy
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Pasywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Pasywa razem 108 311,65 236 243,28

Fundusz własny -782 304,15 -550 747,53

Fundusz statutowy 4 000,00 4 000,00

Pozostałe fundusze

Zysk (strata) z lat ubiegłych -554 747,53 -470 326,02

Zysk (strata) netto -231 556,62 -84 421,51

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 890 615,80 786 990,81

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 890 615,80 782 175,65

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 4 815,16

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 67 421,09 521 299,27

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

16 787,73 348 331,19

Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Przychody z pozostałej działalności statutowej 50 633,36 172 968,08

Koszty działalności statutowej 200 679,41 431 794,10

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 200 679,41 431 794,10

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty pozostałej działalności statutowej

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -133 258,32 89 505,17

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

Koszty ogólnego zarządu 129 861,80 211 096,65

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -263 120,12 -121 591,48

Pozostałe przychody operacyjne 9 040,01 43 591,87

Pozostałe koszty operacyjne 0,01 5 814,52

Przychody finansowe 0,00 0,63

Koszty finansowe 16,24 608,01
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Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -254 096,46 -84 421,51

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M - N) -254 096,46 -84 421,51

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. Inforamcja_dodatkowa.pdf
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