
Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021 

 

I. Metody wyceny stosowane w jednostce 

I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji walut obcych) aktywów i pasywów, 

przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

• Wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu 

• Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.00,00 zł amortyzuje się przy 

zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu 

• Przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe 

• Przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg 

rozporządzenia Ministra Finansów 

I. Rok 2021 jest kolejnym rokiem działalności Fundacji 

II. Jest to kolejne nasze sprawozdanie finansowe. 

I. 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 

rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy (w załączniku) –               

Kwota przychodu z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego za 2020 rok wynosi 

196837,71 zł czyli jest o 360,00 zł mniejsza niż wykazana w sprawozdaniu finansowym za 

2020 rok. 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego było 197197,71 zł  a powinno 

być 196837,71 zł. 

I. 5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 

uwzględniono w bilansie i rachunku zysków i strat – nie wystąpiły 

I. 6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

roku obrotowego –   

Zapisy zmniejszające zysk w 2020 roku: 

Ujęcie zbyt dużej kwoty w rachunku zysków i strat  przychodu z nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego w wysokości 360,00 zł 

 

II. Informacja dodatkowa do Bilansu dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu 

II. 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych. 

 

Lp. Wyszczególnienie Zmiany 



Stan na 

początek roku 

zwiększenia zmniejszenia Stan na 

koniec roku 

1. 

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

2. 

Urządzenia 

techniczne i maszyny 
0,00        0,00 0,00 

 

0,00 

 

3. Środki transportu 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

 

4. Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występuje 

II3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez jednostkę 

na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego  

II. 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli – nie występują 

II. 5. Stan i zmiany w kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych – nie występują 

II. 6. Informacje o stanie rezerw – nie utworzono rezerw na koniec 2021 r. 

II. 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe 

przychodów  

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa 

Zmiany Stan na 

koniec roku RATY ODLICZONE 

1. 
Polisa 

WXC00006129 
3585,00 2987,50 597,50 

2. Polisa RXC00002194 180,00 150,00 30,00 

 

II. 8. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie występują 

II. 9. Zobowiązania warunkowe – brak zobowiązań warunkowych 

III. Dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania z przepływu 

środków pieniężnych 

III. 1. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego – nie wystąpiły 

III. 2. Nabycie/sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych – nie dotyczy 

III. 3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych – nie wystąpiły 


