
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "NIKT NIE ZOSTAJE" ŚWIĘTOKRZYSKA 32 1U-87 00-116 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 r. - 31 12.2021 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

ZASADY OGÓLNE

1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego z tym, że pierwszy rok trwał od
19.03.2014 do 31.12.2014.

2. Fundacja stosuje metody wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady
sporządzania sprawozdań zgodnie z:

szczegółowymi zasadami zawartymi w niniejszym dokumencie,
wykazem ksiąg rachunkowych,
zgodnie z Wykazem Kont Rachunkowych,
wzorcowym planem kont zawartym w opracowaniu Zakładowy Plan Kont, Stanisław Koc, Tadeusz Wiślicki wydanym przez Dom
Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Warszawa 2004,
ustawą o rachunkowości,
ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawą o podatku od towarów i usług.

Szczegółowe zasady rachunkowości mają znaczenie nadrzędne w stosunku do opisów i komentarzy zawartych we wzorcowym planie kont.
Zasady zawarte we wzorcowym planie kont są wykorzystywane dla kont spełniających opisane funkcje niezależnie 
od nazwy i numeracji w Wykazie Kont Rachunkowych. W razie utworzenia w Wykazie Kont Rachunkowych kilku kont w miejsce jednego
przewidzianego we wzorcowym planie kont; zasady i komentarze zawarte w opisie tego konta stosuje się odpowiednio.

Data sporządzenia: 2022-03-30

Data zatwierdzenia:

Renata Hołdak Jadwiga Zakrzewska 
Karol Bielec

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-30

Renata Hołdak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Jadwiga Zakrzewska
Karol Bielec

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "NIKT NIE ZOSTAJE"
00-116 WARSZAWA
ŚWIĘTOKRZYSKA 32 1U-87
0000499206

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

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 99 064,06 126 120,62

I. Zapasy 26 100,00 26 100,00

II. Należności krótkoterminowe 70 392,92 98 885,11

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 571,14 1 135,51

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

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

AKTYWA razem 99 064,06 126 120,62

PASYWA

A. Fundusz własny 37 674,28 86 288,10

I. Fundusz statutowy 2 500,00 2 500,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -43 580,45 35 174,28

IV. Zysk (strata) netto 78 754,73 48 613,82

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 389,78 39 832,52

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 61 389,78 39 832,52

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 99 064,06 126 120,62

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-30

Renata Hołdak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Jadwiga Zakrzewska
Karol Bielec

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "NIKT NIE ZOSTAJE"
00-116 WARSZAWA
ŚWIĘTOKRZYSKA 32 1U-87
0000499206

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 268 816,79 202 602,10

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 257 377,80 202 602,10

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

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 11 438,99 0,00

B. Koszty działalności statutowej 190 062,03 146 386,94

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 190 062,03 146 386,94

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

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 78 754,76 56 215,16

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) 78 754,76 56 215,16

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 7 210,56

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,03 390,78

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 78 754,73 48 613,82

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 78 754,73 48 613,82

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Brak zobowiązań

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 udzielono

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zysk bilansowy brutto: 48.613,82 zł

 

Elementy różniące wynik bilansowy od wyniku w ujęciu podatkowym;

- koszty niepodatkowe zwiększające zysk podatkowy : 1.175,00 zł

  (koszty odsetek i upomnień)

- koszty niepodatkowe zmniejszające zysk podatkowy : 17.502,00 zł

(ZUS płatnika -płatność zrealizowana w 2021 r za zobowiązania 2018 r.)

Struktura środków pieniężnych:

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stan na początek okresu
sprawozdawczego

 

Stan na
koniec roku

 

 

Zmiany

 

1.

 

środki pieniężne w kasie

 

0

 

0

 

0

 

2.

 

środki pieniężne na rachunkach
bankowym bieżących

 

2.571,14

 

 

1.145,94

 

 

 1.425,20

 

 

3.

 

 

środki pieniężne na rachunkach
bankowych lokat

 

0

 

0

 

0

 

 

OGÓŁEM

 

 

2.571,14

 

 

1.145,94

 

 

1.425,20

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



4. 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Żródła zrealizowanych przychodów:

- środki finansowe otrzymane od darczyńców instytucjonalnych z tytułu darowizni umów sponsorskich w kwocie: 191 707,40 zł;

- kwota pozyskana z przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego: 7 394,70 zł;

- sprzedaż towarów - dzieł sztuki przekazanych przez darczyńcę instytucjonalnego: 3 500,00 zł.

Brak dotacji i składek członkowskich.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione  według rodzajów:                                           143.810,97
w tym:

Materiały i energia 561,89
Usługi obce                                      684,03
Podatki i opłaty                                                  165,95
Wynagrodzenia                                                 686,28

w tym: - wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę         49.807,28

-  wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło         13.879,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                712,81
Amortyzacja środków trwałych           0,00
Inne koszty rodzajowe      575,98

 

- Pozostałe koszty to :                                                                           

w tym: 

Koszty odsetek       390,78
Pozostałe koszty operacyjne                210,56

 

 

Podział kosztów wg miejsca poniesienia:

 

1. Koszty realizacji celów statutowych                            67.966,50

                               

 

2. Koszty administracyjne                                                78.420,44

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększono funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano przychody w wysokości 7 394,70 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



W celu pozyskania 1% podatku  na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie poniesiono żadnych kosztów.

Pozyskane środki wydatkowano na cele statutowe Fundacji.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak danych dodatkowych

Data sporządzenia: 2022-03-30

Data zatwierdzenia:

Renata Hołdak Jadwiga Zakrzewska 
Karol Bielec

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:


