
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2021-03-01

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

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

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM, 
MŁODZIEŻY I DOROSŁYM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM BYĆ JAK INNI

Siedziba podmiotu

Województwo Mazowieckie

Powiat CIECHANOWSKI

Gmina CIECHANÓW

Miejscowość CIECHANÓW

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Mazowieckie

Powiat CIECHANOWSKI

Gmina CIECHANÓW
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Nazwa ulicy NIECHODZKA

Numer budynku 14A

Nazwa miejscowości CIECHANÓW

Kod pocztowy 06-400

Nazwa urzędu pocztowego CIECHANÓW

Identyfikator podatkowy NIP 5661882761

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

0000227948

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2020-01-01

Data do 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak
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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),

Aktywa wyceniane są w wartościach 
historycznych, tj. w cenie nabycia 
zaś zobowiązania w kwocie 
wymagającej zapłaty. Rzeczowe 
aktywa trwałe stanowią grunty 
uzyskane od Skarbu Państwa wraz z 
budynkami, które wymagają 
remontu(długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe) i będą 
amortyzowane po całkowitym 
oddaniu do użytku. Należności 
krótkoterminowe-środki należne od 
NFZ za usługi wykonane w miesiącu 
XII.2020 roku wg zawartego 
kontraktu. Fundacja posiada środki 
finansowe ( rachunek bankowy, 
kasa)w walucie polskiej i wycenia je 
wg wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy stanowi różnica 
pomiędzy przychodami a kosztami, 
która po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego zwiększy 
fundusz specjalny ( fundusz budowy)
w następnym roku obrotowym (w 
bilansie – pozycja A III – pasywa), nie 
jest dodawany do przychodów ( 
kosztów ) w rachunku zysków i strat. 
Dodatni wynik finansowy 
przeznaczony jest do wykorzystania 
w działalności statutowej fundacji. 
wynik finansowy (zysk albo strata) 
jest ujmowany w bilansie i nie jest 
przenoszony do przychodów albo 
kosztów roku następnego.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdania finansowe fundacji za 
2020 rok jest sporządzane wg wzoru 
dla organizacji pozarządowych 
określonym w załączniku 6 do 
ustawy o rachunkowości. W 
sprawozdaniu wynik finansowy 
poprzednich lat jest wykazywany 
narastająco, bezpośrednio w 
bilansie w: A. Fundusze własne, w 
poz. III. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 
i jest on oddzielony od wyniku roku 
bieżącego wykazywanego w: IV. Zysk 
(strata) netto.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 808780.62 684378.45 0.00

• Aktywa trwałe 371880.00 371880.00 0.00

• • Rzeczowe 
aktywa trwałe

128304.00 128304.00 0.00

• • 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

243576.00 243576.00 0.00

• Aktywa 
obrotowe

436900.62 312498.45 0.00

• • Należności 
krótkoterminowe

99726.62 74128.02 0.00

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

337174.00 238370.43 0.00
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 808780.62 684378.45 -

• Fundusz własny 539223.40 428654.53 110568.87

• • Fundusz 
statutowy

1831.87 1831.87 0.00

• • Pozostałe 
fundusze

109000.00 0.00 109000.00

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

317822.66 317801.71 20.95

• • Zysk (strata) 
netto

110568.87 109020.95 1547.92

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

269557.22 255723.92 13833.30

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

25981.22 12147.92 13833.30

• • Rozliczenia 
międzyokresowe

243576.00 243576.00 0.00

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

Opis lub nazwa 
pozycji

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

1010675.31 999129.97 0.00
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• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

1010675.31 993801.97 0.00

• Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 2670.00 0.00

• Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

0.00 2658.00 0.00

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
statutowej

900126.34 888134.02 0.00

• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

900126.34 885464.02 0.00

• Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 2670.00 0.00

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

110548.97 110995.95 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

19.90 0.00 0.00

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe koszty 
operacyjne

0.00 1812.00 1812.00

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

110568.87 109183.95 1384.92

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

110568.87 109020.95 1547.92

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości


