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1.Środki trwałe o wartości równej lub przekraczającej granicę ustaloną w ustawie podatkowej
(t.j 10.000,00 zł) podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej i
amortyzacji na zasadzie określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł nie podlegają ewidencji, są zaliczane do
kosztów zużycia materiałów.
3. Materiały podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w cenach zakupu.
4. Rezerwy tworzy się na zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, operacji
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego oraz inne określone
szczegółowymi przepisami.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe,
a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
6. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości.
7. Środki trwałe, które uległy ulepszeniu, rozbudowie lub modernizacji podwyższa się o sumę
kosztów wydanych na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub
peryferyjnych. Jeżeli cena ulepszenia nie przekracza granicy określonej w ustawie podatkowej
odpisywana jest jednorazowo w koszty rodzajowe, dla wartości równych lub przekraczających
tę granicę podwyższa się podstawę stosowania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem
amortyzacji.
8. Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji zgodnie z zasadami zawartymi w
ustawie podatkowej.
9. Wartość nakładów w obcym środku trwałym ustala się stosując zasady wyceny ulepszania
środków trwałych.
10. Środki pieniężne, kapitały i fundusze wycenia się według wartości nominalnej.
11. Należności i zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty.
12. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu lub
kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
13. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
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Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywalne.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Wynik finansowy netto składa się z:
- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z pozostałej działalności,
- wyniku z operacji finansowych,
- wyniku operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych.
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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
września 1994 roku o Rachunkowości.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
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 oraz współmierności przychodów i kosztów.
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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK 

1. Informacje porządkowe 

 

Sprawozdanie finansowe „FUNDACJI  DOBRODZIEJE SIĘ”, z siedzibą w Łodzi, ul. 

Wojciecha Gersona 1/22, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r. oraz Ustawą o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

 

Celem Fundacji jest 

 

1. Pomoc Społeczna poprzez wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, medyczne, 

socjalne i finansowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych przemocą, patologią 

społeczną, chorobami i ubóstwem oraz ich rodzinom i opiekunom, a także dzieciom i 

młodzieży będącej w konflikcie z prawem oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

2. Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży i dorosłych będących pod opieką 

Fundacji, przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji społecznej, a także wyrównanie szans w 

dostępie do oświaty, kultury, sztuki i sportu. 

3. Promocja zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystyki, aktywności kulturalnej, społecznej, 

edukacyjnej jako twórczych i rozwijających form spędzania wolnego czasu, a także promocja 

zdrowego trybu życia i zachowań proekologicznych. 

4. Wspieranie integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

5. Tworzenie i rozwijanie nowych form placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic 

socjoterapeutycznych i klubowych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, wspierających oraz zapewniających warunki do prawidłowego 

rozwoju a także szeroko pojmowane wsparcie istniejących placówek o podobnym 

charakterze działania. 

6. Ochrona i promocja zdrowia. 

7. Działalność charytatywna i opiekuńczo- wychowawcza. 

8. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, a także wspierania 

systemu pieczy zastępczej. 

9. Zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej 

korzystnych warunkach oraz środowisku rodzinnym lub zastępczym. 

10. Promocja i organizacja wolontariatu. 

11. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Fundacja realizuje swoje cele przez 

 

1. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Fundacji, w szczególności 

edukacyjnych, artystycznych, sportowych, prozdrowotnych, prawnych i profilaktycznych. 

2. Udzielanie różnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, medycznej, 

socjalnej i finansowej dzieciom, młodzieży i dorosłym dotkniętych przemocą, patologią 

społeczną oraz ich rodzinom i opiekunom. 

3. Udzielanie różnych form pomocy prawnej finansowej i merytorycznej instytucjom i 

placówkom dostarczających opiekę na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych ubóstwem 

przemocą i patologią społeczną. 

4. Szeroko rozumianą współpracę ze szpitalami, szkołami, uczelniami wyższymi, placówkami 



opiekuńczo-wychowawczym, ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi placówkami 

organizacjami i instytucjami państwowymi oraz samorządowymi, stowarzyszeniami. 

5. Organizację wszelkich form zajęć psychologicznych, edukacyjnych, wychowawczych, 

integracyjnych, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny umysłowy i emocjonalny 

podopiecznych Fundacji. 

6. Pomoc w rozwoju indywidualnych talentów podopiecznych Fundacji, w tym również 

realizację programów stypendialnych oraz organizację kursów zawodowych i 

dokształcających. 

7. Tworzenie placówek, klubów, świetlic świadczących wszechstronną pomoc na rzecz dzieci, 

młodzieży i dorosłych dotkniętych patologią społeczną i ubóstwem. 

8. Organizację wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i integracyjnych. 

9. Organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, kursów, sympozjów i staży dla rodziców, 

opiekunów, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z tak zwanymi 

mniejszymi szansami. 

10. Działalność szkoleniową umożliwiającą podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 

wolontariuszy. 

11. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej między innymi poprzez 

prowadzenie 

kampanii informacyjnych, realizacji filmowe, radiowe i multimedialne. 

12. Organizowanie akcji promocyjnych, imprez masowych, w tym akcji charytatywnych, 

kwest, zbiórek, aukcji przedmiotów. 

 

 

Działalność Fundacji prowadzona jest na podstawie wpisu do KRS nr 0000847857 z dnia 

30.06.2020 r. 

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 

 

2. Prezentacja sprawozdania finansowego 

 

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 i 

kończący się 31.12.2021. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od 

dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

3. Porównywalność danych  

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2021 r. i dla 

porównania dane za rok ubiegły 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Stosowanie zasad rachunkowości 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o Rachunkowości. 

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. 

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 oraz współmierności przychodów i kosztów. 

 

 

 

4.1 Rachunek zysków i strat 

 

4.1.1 Przychody 

 

Przychody uzyskane w 2021 roku wyniosły 72.309,73 zł w tym: 

a. darowizny - 72.309,73 zł 

b. dotacje - 0,00 zł 

c. przychody z tytułu działalności gospodarczej - 0,00 zł 

d. przychody finansowe - 0,00 zł 

4.1.2 Koszty 

 

Koszty  uzyskane w 2021 roku wyniosły 63.206,73 zł w tym: 

 

a. koszty działalności statutowej - 34.924,04 zł 

b. koszty administracyjne - 28.282,69 zł 

 

 

Dochody z działalności statutowej Fundacji są wolne od podatku zgodnie z Art.17 ust.1 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

 

 

 

4.2 Bilans 

 

4.2.1 Wartości niematerialne i prawne – nie występują 

4.2.2 Środki trwałe – nie występują 

4.2.3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – nie występują 

4.2.4 Należności – nie występują 

4.2.5 Środki pieniężne – 63 872,62 zł 

4.2.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – nie występują 

4.2.7 Fundusze własne – 63 872,62 zł 

4.2.8 Rezerwy – nie występują 

4.2.9 Zobowiązania – nie występują 



4.2.10 Inne rozliczenie międzyokresowe – nie występują 

 

 

4.3 Struktura środków pieniężnych 

 

Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 62 029,05 zł 

Środki pieniężne inne (środki nienależnie pobrane, zwrócone w roku 2022) - 1 843,57 zł 

 

5. Różnice pomiędzy zeznaniem podatkowym a rachunkiem zysków i strat za 2020 rok      – 

nie występują 

 

 

 

Łódź, dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 


