
Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy"

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy"
Siedziba:  Kraszewskiego 5, 43-600 Jaworzno

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 6321922746
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000270272

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
W Fundacji przyjęto wycenę aktywów i pasywów wg zasad określonych w „Ustawie o 
rachunkowości”, i zastosowano uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro: 1. do 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe, 
których wartość początkowa jest wyższa niż 10000 zł lub których wartość początkowa jest 
niższa niż 10000zł ale przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Decyzję 
co do zaliczenia do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podejmuje 
kierownik jednostki. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych jednost-ka stosuje stawki i metody przewidziane w ustawie podatkowej. 

2. stany objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów wycenia się w cenach zakupu, 
roz-chody stosując metodę FIFO

3. materiały na dzień zakupu odpisywane są w koszty – nie dotyczy

4. należności i zobowiązania wobec kontrahentów krajowych wycenia się w kwocie 
wymagającej zapłaty

5. należności i zobowiązania walutowe w trakcie roku obrotowego wycenia się wg kursu 
wynika-jącego z ustaw podatkowych, natomiast na dzień bilansowy wg średniego kursu 
ogłaszanego przez NBP na dzień bilansowy

6. środki pieniężne w walutach obcych w trakcie roku obrotowego wycenia się wg kursu 
banku z którego usług jednostka korzysta, natomiast na dzień bilansowy po średnim 
kursie ustalonym na ten dzień przez NBP
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7. rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty z istoty swej dotyczące przyszłych 
okresów, koszty których jednorazowe odpisanie ze względu na to że ich skutki poniesienia 
dotyczą przyszłych okresów a ich znaczna wysokość zniekształciła by wynik roku 
poniesienia

8. rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.

9. stowarzyszenie w roku obrotowym 2019 nie udzieliło pożyczek i świadczeń o 
podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład zarządu

10.  zobowiązania warunkowe oszacowane zostały wg wartości wynikającej z umowy

11. aktualizacja zapasów nie wystąpiła

12. aktualizacja należności nie wystąpiła

13.  znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w roku 2019 nie wystąpiły

14. transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w cenach rynkowych

15. zdarzenia dotyczące działalności jednostki nie znajdujące odbicia w poszczególnych 
elemen-tach sprawozdania finansowego nie wystąpiły

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

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

a) sprawozdanie finansowe obejmuje skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i 
strat sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości,
b) na podst. art. 48 ust. 3 w/w ustawy odstępuje się od obowiązku sporządzania informacji 
dodatkowej – przy założeniu ujawnienia informacji wskazanych w załączniku nr 4 do 
ustawy o rachunkowości w informacjach uzupełniających do bilansu,
c) jednostka rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych 
składników aktywów i pasywów, jednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne 
dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie 
rezerw na zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane.
d) jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
e) jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe 2 738,61 3 305,22

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 738,61 3 305,22
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 48 304,44 39 218,83

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe 532,52 161,35
III. Inwestycje krótkoterminowe 47 771,92 39 057,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 51 043,05 42 524,05
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 39 035,12 27 242,79

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 27 242,79 38 073,96
IV. Zysk (strata) netto 11 792,33 -10 831,17

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 007,93 15 281,26

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe 12 007,93 15 281,26
IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 51 043,05 42 524,05

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 87 582,06 76 235,79

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

72 181,50 61 312,11

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 15 400,56 14 923,68

B. Koszty działalności statutowej 139 028,61 172 249,54

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

69 730,87 172 249,54

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej 69 297,74

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) -51 446,55 -96 013,75

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

-51 446,55 -96 013,75

I. Pozostałe przychody operacyjne 63 278,23 85 182,58

J. Pozostałe koszty operacyjne 39,35

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 11 792,33 -10 831,17

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 11 792,33 -10 831,17
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -10 831,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 
ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

-2 000,00

Pozostałe -2 000,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 
przychodów w bieżącym roku, w tym:

-3 118,21

Pozostałe -3 118,21
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 
tym:

2 953,47

Pozostałe 2 953,47
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 2 000,00

Pozostałe 2 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym
K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

informacja dodatkowa

info_dodatkowa_a4.pdf
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