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1.

Podstawowy przedmiot działalno ci
Przedmiotem działalno ci Fundacji Rodzic w Mie cie z siedzib w Warszawie przy ulicy Pi knej 28A/26,
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S dowym dla miasta Warszawy pod numerem 0000697187 jest
działanie na rzecz poprawy jako ci ycia rodziców z dzie mi w społecze stwie i kulturze.

2.

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania działalno ci jednostki w
przyszło ci. Nie s znane okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci.
Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres 15 miesi cy od 2 pa dziernika 2017 do 31 grudnia
2018 r.. Rok finansowy 2017/2018 był pierwszym okresem działalno ci fundacji.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.

4.

Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego

(a)

Podstawy prawne
Zasady rachunkowo ci przyj te przy sporz dzaniu sprawozdania finansowego Fundacji s zgodne z
Ustaw o rachunkowo ci z 29 wrze nia 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z pó niejszymi
zmianami), zwan dalej Ustaw , która okre la mi dzy innymi ogólne zasady rachunkowo ci dla jednostek
maj cych siedzib lub miejsce sprawowania zarz du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporz dzone zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6,
art. 48 ust. 5, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 Ustawy oraz wzorami zamieszczonymi w
zał czniku nr 6 do Ustawy wprowadzonymi nowelizacj z dnia 15 grudnia 2016 roku.
Zapisy ksi gowe s prowadzone według zasady kosztów historycznych, za wyj tkiem rodków trwałych,
które podlegaj urz dowej aktualizacji wyceny rodków trwałych okre lonej odr bnymi przepisami.
Powy sze zasady rachunkowo ci zostały zastosowane w okresie zako czonym 31 grudnia 2018 r.

(b)

Rzeczowe aktywa trwałe i warto ci niematerialne i prawne
rodki trwałe s to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
u yteczno ci dłu szym ni jeden rok, zdatne do u ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Do warto ci niematerialnych i prawnych zaliczane s prawa maj tkowe wykorzystywane przez jednostk
do prowadzenia działalno ci statutowej, których przewidywany okres ekonomicznej u yteczno ci jest
dłu szy ni rok.
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane s w sprawozdaniu finansowym w warto ci ksi gowej netto, to jest
według ich warto ci pocz tkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty
ich warto ci.
rodki trwałe amortyzuje si metod liniow , poczynaj c od miesi ca, nast puj cego po miesi cu, w
którym rodek trwały lub warto niematerialn i prawn przyj to do u ywania.
Fundacja stosuje nast puj ce stawki roczne dla podstawowych grup rodków trwałych:
urz dzenia techniczne i maszyny
30%
rodki transportu
20%
10%-100%
pozostałe rodki trwałe
Stawka amortyzacyjna dla warto ci niematerialnych i prawnych, na które składaj si programy
komputerowe
50 %
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(c)

Nale no ci
Nale no ci zalicza si do nale no ci długoterminowych, je eli okres spłaty na dzie bilansowy jest dłu szy
ni jeden rok oraz do nale no ci krótkoterminowych, je eli okres spłaty na dzie bilansowy jest krótszy
ni jeden rok lub maj one charakter nale no ci z tytułu dostaw i usług.
Nale no ci wycenia si na dzie bilansowy w kwocie wymagaj cej zapłaty, ł cznie z doliczonymi
odsetkami za zwłok w zapłacie nale no ci i wykazuje w warto ci netto (tj. pomniejszone o dokonane
odpisy aktualizuj ce).
Nale no ci z tytułu podatków, dotacji i ubezpiecze społecznych oraz pozostałe nale no ci s wyceniane
w kwocie wymagaj cej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.

(d)

Aktywa pieni ne
Do aktywów pieni nych zalicza si znaki pieni ne w gotówce, rodki na rachunkach bankowych, lokaty
pieni ne płatne w ci gu 3 miesi cy oraz czeki, weksle obce oraz podobne dokumenty, je eli s one płatne
w ci gu 3 miesi cy od daty ich wystawienia. Do aktywów pieni nych zaliczane s tak e naliczone odsetki
od aktywów finansowych. rodki pieni ne s wyceniane w warto ci nominalnej. Odsetki otrzymane i
nale ne zalicza si do przychodów z operacji finansowych.

(e)

Rozliczenia mi dzyokresowe
i.

Czynne rozliczenia mi dzyokresowe

Do czynnych rozlicze mi dzyokresowych zaliczane s koszty dotycz ce pó niejszych okresów ni ten,
w którym je poniesiono. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z
zachowaniem zasady ostro nej wyceny.

ii.

Bierne rozliczenia mi dzyokresowe

Bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów dokonywane s w wysoko ci prawdopodobnych zobowi za
przypadaj cych na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj cych w szczególno ci:
- ze wiadcze wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwot zobowi zania
mo na oszacowa w sposób wiarygodny,
- z obowi zku wykonania, zwi zanych z bie c działalno ci , przyszłych wiadcze wobec nieznanych
osób, których kwot mo na oszacowa , mimo e data powstania zobowi zania nie jest jeszcze znana, w
tym z tytułu napraw gwarancyjnych i r kojmi za sprzedane produkty długotrwałego u ytku.
Odpisy biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostro no ci.
(f)

Fundusze własne
Fundusze własne stanowi fundusz statutowy, fundusz zapasowy oraz fundusze tworzone przez Fundacj
zgodnie z obowi zuj cym prawem, statutem i uchwałami.

(g)

Rezerwy na zobowi zania
Rezerwy na zobowi zania wycenia si w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto ci.
Rezerwy tworzone s na:
-pewne lub o du ym stopniu prawdopodobie stwa przyszłe zobowi zania, których kwot mo na w
sposób wiarygodny oszacowa , a w szczególno ci na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z
tytułu udzielonych gwarancji, por cze , operacji kredytowych, skutków tocz cego si post powania
s dowego;
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-przyszłe zobowi zania spowodowane restrukturyzacj , je eli na podstawie odr bnych przepisów
jednostka jest zobowi zana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wi ce umowy, a plany
restrukturyzacji pozwalaj w sposób wiarygodny oszacowa warto tych przyszłych zobowi za .
(h)

Zobowi zania
Zobowi zania zalicza si do zobowi za długoterminowych, je eli okres spłaty na dzie bilansowy jest
dłu szy ni jeden rok oraz do zobowi za krótkoterminowych, je eli okres spłaty na dzie bilansowy jest
krótszy ni jeden rok lub maj one charakter zobowi za z tytułu dostaw i usług.
Zobowi zania s wykazywane w kwocie wymagaj cej zapłaty, tj. ł cznie z odsetkami przypadaj cymi na
dzie bilansowy. Odsetki te ksi gowane s w ci ar kosztów finansowych.

(i)

Rozliczenia z zagranic
Na dzie bilansowy ujmuje si aktywa i pasywa wyra one w walutach obcych po obowi zuj cym na ten
dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ci gu roku obrotowego ujmowane s wyra one w walutach obcych operacje gospodarcze dotycz ce:
- rodków pieni nych, wpłaty nale no ci i zapłaty zobowi za – po kursie kupna lub sprzeda y walut
banku, z którego usług korzysta Fundacja;
-nale no ci i zobowi za - po obowi zuj cym na dzie poprzedzaj cy dzie przeprowadzenia
transakcji rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
chyba e dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.
Ró nice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na moment bilansowy odnosi si do kosztów i przychodów
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia
towarów, a tak e ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodków trwałych, rodków trwałych w budowie,
lub warto ci niematerialnych i prawnych.
Ró nice kursowe dotycz ce inwestycji długoterminowych w walutach obcych powstałe na dzie
wyceny rozlicza si na kapitał z aktualizacji wyceny.

(j)

ich

Przychody z działalno ci statutowej
Przychody pieni ne z działalno ci statutowej s uznawane w momencie wpływu rodków na konto
bankowe Fundacji. Przychody stanowi otrzymane rodki pieni ne z tytułu dotacji i darowizn.

(k)

Koszty działalno ci statutowej
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kont pozwalaj cym na wyodr bnienie kosztów
zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalno ci statutowej
według ródeł finansowania poszczególnych wydatków.
Koszty ewidencjonowane s w układzie rodzajowym i równocze nie rozliczane według ródeł
finansowania działalno ci statutowej.

(l)

Obowi zkowe obci enia wyniku finansowego
Obowi zkowymi obci eniami wyniku finansowego s podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie
z Ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatno ci z nim zrównane na podstawie
odr bnych przepisów.
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Bie cy rok

Poprzedni rok

AKTYWA
Aktywa trwałe

-

-

Warto ci niematerialne i prawne

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

2 668,40

-

Zapasy

-

-

Nale no ci krótkoterminowe
Nale no ci od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesi cy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i
zdrowotnych oraz innych wiadcze
inne

-

-

-

-

2 406,35
2 406,35
2 406,35
2 406,35

-

262,05

-

2 668,40

-

Aktywa obrotowe

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
Suma aktywów
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Bie cy rok

Poprzedni rok

PASYWA
Fundusze własne

2 668,30

-

Fundusz statutowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto

1 000,00
1 668,30

-

0,10

-

-

-

0,10
0,10
0,10
0,10
-

-

-

-

2 668,40

-

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
Rezerwy na zobowi zania
Zobowi zania krótkoterminowe
Wobec jednostek powi zanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i po yczki
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:
- do 12 miesi cy
z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze
z tytułu wynagrodze
inne
Rozliczenia mi dzyokresowe
Suma pasywów
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Bie cy rok
Przychody z działalno ci statutowej

Poprzedni rok

3 727,96

-

3 727,96
-

-

2 059,66

-

2 059,66

-

Koszty odpłatnej działalno ci po ytku publicznego

-

-

Koszty pozostałej działalno ci statutowej

-

-

1 668,30

-

Przychody z działalno ci gospodarczej

-

-

Koszty działalno ci gospodarczej

-

-

Zysk/Strata z działalno ci gospodarczej

-

-

Koszty ogólnego zarz du, w tym:

-

-

1 668,30

-

1 668,30

-

-

-

1 668,30

-

Przychody z nieodpłatnej działalno ci statutowej po ytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalno ci statutowej po ytku publicznego
Przychody z pozostałej działalno ci statutowej
Koszty działalno ci statutowej
Koszty nieodpłatnej działalno ci po ytku publicznego

Zysk/Strata z działalno ci statutowej

Zysk/Strata z działalno ci operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata brutto
Podatek dochodowy
Zysk/Strata netto
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Bie cy rok

Poprzedni rok

nie wyst puj

nie wyst puj

Bie cy rok

Poprzedni rok

nie wyst puj

nie wyst puj

3.1 Zmiana stanu warto ci niematerialnych i prawnych

Bie cy rok
nie wyst puj

Poprzedni rok
nie wyst puj

3.2 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Bie cy rok
nie wyst puj

Poprzedni rok
nie wyst puj

3.3 Nale no ci krótkoterminowe

Bie cy rok

Poprzedni rok

1

2

3

Informacje o wszelkich zobowi zaniach finansowych, w tym z tytułu
dłu nych instrumentów finansowych, gwarancji i por cze lub
zobowi za warunkowych nieuwzgl dnionych w bilansie, ze
wskazaniem charakteru i formy wierzytelno ci zabezpieczonych
rzeczowo

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom
organów administruj cych, zarz dzaj cych i nadzoruj cych, ze
wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a tak e zobowi za
zaci gni tych w ich imieniu tytułem gwarancji i por cze wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla ka dej kategorii

Uzupełniaj ce dane o aktywach i pasywach

Stan nale no ci brutto na dzie bilansowy
Nale no ci krótkoterminowe netto

-

-

3.4 Fundusz statutowy
Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysoko ci 1000 zł.
3.5 Wynik finansowy netto roku obrotowego
Zysk netto za 2018 rok zostanie w cało ci przeznaczony na działalno

statutow Fundacji w latach kolejnych.

3.6 Zobowi zania krótkoterminowe
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:
Bie cy rok
- w okresie do 1 roku
Razem zobowi zania krótkoterminowe:

0,10
0,10

Poprzedni rok
-
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4

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem
ich ródeł, w tym w szczególno ci informacje o przychodach
wyodr bnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodz cych ze
rodków publicznych
Darowizny na cele statutowe - osoby fizyczne
Darowizny na cele statutowe - osoby prawne
Otrzymane granty - Fundacja Batorego
Razem przychody:

Bie cy rok

Poprzedni rok

2 847,96
380,00
500,00
3 727,96

-

Informacje o strukturze poniesionych kosztów
koszty nieodpłatnej działano ci statutowej
Razem koszty:

Bie cy rok
Poprzedni rok
2 059,66
2 059,66
-

6

Dane o ródłach zwi kszenia i sposobie wykorzystania funduszu
statutowego

Bie cy rok

Poprzedni rok

nie wyst puj
Bie cy rok

nie wyst puj
Poprzedni rok

7

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu
wydatkowania rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych

nie wyst puj

nie wyst puj

Bie cy rok

Poprzedni rok

nie wyst puj

nie wyst puj

5

8

Inne informacje ni wymienione w pkt 1-7, je eli mogłyby w istotny
sposób wpłyn na ocen sytuacji maj tkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i obja nienia
wymienione w zał czniku nr 1 do ustawy, o ile maj zastosowanie do
jednostki

