
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.26

30-06-2022

01-01-2021 31-12-2021

FUNDACJA POKOLENIA

POMORSKIE TCZEWSKI

SUBKOWY SUBKOWY

POLSKA POMORSKIE

TCZEWSKI SUBKOWY

JÓZEFA WYBICKIEGO 22A

SUBKOWY 83-120 SUBKOWY

5 9 3 2 3 4 3 0 3 7 0 0 0 0 1 2 5 2 1 2



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.26

01-01-2021 31-12-2021



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.26

Środki trwałe
Wycena środków trwałych dokonywana jest:
- w wartości początkowej, to jest rzeczywistej cenie ich nabycia lub koszcie wytworzenia,
- pomniejszonej o umorzenie,
- z uwzględnieniem skutków obowiązkowych aktualizacji wyceny.

Zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych przedstawiono poniżej:
• Do ewidencji środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku o przewidywanym 
okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku oraz wartości 
początkowej przekraczającej 10.000 zł.
• Środki trwałe amortyzowane są według indywidualnych stawek oraz metod amortyzacji, 
ustalanych na dzień przyjęcia każdego środka trwałego do używania, przyjmując zasady i 
stawki amortyzacji zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 11 i 255). 
• Jeżeli wartość początkowa środka trwałego jest równa lub niższa niż 10.000 zł, odpis 
amortyzacyjny dokonywany jest jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka 
trwałego.
• Pozostałe przedmioty o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000 zł, niezależnie od 
ich okresu używania, odpisywane są jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu 
przekazania do używania. 

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej lub równej 10.000 zł odpisywane są w 
całości w koszty jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do używania.
Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o 
wartości powyżej 10.000 zł ustalany jest zgodnie z zasadami amortyzacji zawartymi w ustawie 
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 11 i 
255). 
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Przychody i koszty
Przychody i koszty wyceniane są według cen umownych, na podstawie wystawionych 
własnych dowodów sprzedaży oraz dokumentów zewnętrznych i dowodów wewnętrznych, 
potwierdzających poniesione wydatki.
Wartość przychodów ze sprzedaży ustala się na podstawie wystawionych zestawień 
sprzedaży, umów i faktur.
Przychody z działalności operacyjnej ewidencjonuje się w sposób umożliwiający 
wyodrębnienie przychodów z działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej oraz działalności 
gospodarczej Fundacji.
Koszty działalności Fundacji ewidencjonowane są na zespole kont 5 – według miejsca ich 
powstawania. Wybrane zespoły pozwalają sporządzić rachunek zysków i strat według wariantu 
kalkulacyjnego, z uwzględnieniem szczegółowości dostosowanej do specyfiki działalności 
jednostki (zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy). 
W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów 
źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie 
dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i 
podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez Zarząd Fundacji.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, 
który stanowi dziewiętnasty rok obrotowy działalności Fundacji.
Prezentowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok sporządzono zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217). Od 2019 roku 
nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości Fundacji. Zgodnie z uchwałą, sprawozdanie za rok 
2021 sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy.
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Organizacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 
każdego roku 
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o 
rachunkowości. W skład tego sprawozdania wchodzą: Wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego, Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa. 
Sporządzone za rok obrotowy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu w ciągu 6 
miesięcy od dnia bilansowego.
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych polskich.
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Zapasy
Materiały zakupione i bezpośrednio przekazane na działalność statutową bądź gospodarczą 
odpisuje się jednorazowo, odpowiednio w koszty działalności statutowej bądź gospodarczej, w 
pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu i wydania do użycia.

Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. 

Należności, roszczenia i zobowiązania
Należności, roszczenia i zobowiązania wykazywane są w księgach rachunkowych w kwocie 
wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w ciągu roku obrotowego wykazywane są w 
księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów obejmują rzeczywiste wydatki, przekraczające 
kwotę 600,00 zł, poniesione w danym okresie, które dotyczą kosztów przypadających na 
następne okresy sprawozdawcze, w tym m. in. przedłużenie domeny internetowej. Odpisy 
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w koszty danego okresu sprawozdawczego 
Fundacji dokonywane są stosownie do upływu czasu i wielkości świadczeń podlegających 
rozliczeniu w czasie z zachowaniem zasady ostrożności. 
Wydatki w wysokości do 600,00 zł, które dotyczą kosztów przypadających na kolejne lata 
obrotowe obciążają koszty roku obrotowego, w którym zostały poniesione.
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Porównywalność danych
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FUNDACJA POKOLENIA

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

2 841 528,62

2 833 863,62

7 550,00

115,00
3 015 804,71

3 008 254,71

7 550,00

0,00

-174 276,09
6 110,00

0,00

6 110,00

376,00
-168 542,09

61,58

2,00

9,00

1,60

-168 475,11

-168 475,11

2020

2 971 457,87

2 971 357,87

0,00

100,00
3 043 436,52

3 043 436,52

0,00

0,00

-71 978,65
3 025,00

0,00

3 025,00

0,00
-68 953,65

21 636,49

665,36

116,53

1 474,88

-49 340,87

-49 340,87
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FUNDACJA POKOLENIA

31.12.2021

60 241,70

9 191,70
43 000,00

8 050,00

3 241 870,36
0,00

1 240 136,79
1 845 671,95

156 061,62

-94 342,63

74 132,48
-168 475,11

3 396 454,69

197 912,68
3 198 542,01
3 302 112,06

61 817,42

10 767,42
43 000,00

8 050,00

5 894 971,14
0,00

4 838 610,75
812 555,91
243 804,48

74 132,48

123 473,35
-49 340,87

5 882 656,08

120 031,88
5 762 624,20
5 956 788,56

3 302 112,06 5 956 788,56

2021 2020

zł
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

II/1. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy
Strata za 2021 rok w wysokości -168.475,11 zł zostanie pokryta zyskiem z lat ubiegłych w kwocie
74.132,48 zł oraz zyskiem z lat następnych w pozostałej kwocie.

II/2. Podział zobowiązań według okresu spłaty
Zobowiązania  Fundacji  na  31.12.2021  roku  wyniosły  197.912,68  zł.  Są  to  zobowiązania
krótkoterminowe z terminem płatności do jednego roku, tj.:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wys. 27.224,51 zł ,
2. zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami (m.in. wyjazdy służbowe) 5.261,17 zł,
3. Zobowiązania wobec podmiotów objętych wsparciem pomostowym 144.000,00 zł,
4. Pozostałe 21.427,00 zł

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2021 nie występowały.

II/3. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (w zł)
W 2021 roku wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe w wysokości 156.061,62 zł. Dotyczyły
one  przyszłych  kosztów  wsparcia  pomostowego,  które  nie  zostało  jeszcze  wypłacone  oraz  nie
rozliczonych wypłaconych dotacji.

II/4. Struktura przychodów
W 2021 roku struktura przychodów operacyjnych Fundacji kształtowała się następująco:           

tytułem 
kwota  w zł

2021
udział % 2021

przychody z działalności statutowej nie-
odpłatnej

2.833.863,62 99,51%

                  Darowizny od osób izycznych 4.202,00 0,15%

                  Darowizny od osób prawnych 6.000,00 0,21%
                  Darowizny rzeczowe 101.804,92 3,57%
                  1 % OPP 0,00 0,00%
                  Dotacje 2.721.856,70 95,58%
przychody z działalności statutowej od-
płatnej

7.550,00 0,27%

przychody z pozostałej działalności sta-
tutowej

115,00 0,00%

przychody z działalności gospodarczej 
przeznaczone na cele statutowe

6.110,00 0,22%

pozostałe przychody operacyjne 61,58 0,00%
przychody inansowe 9,00 0,00%
 RAZEM 2.847.709,20 100,00%

                                                        
II/5. Struktura kosztów 

Kształtowanie  się  poszczególnych  kosztów  operacyjnych  w  okresie  objętym  sprawozdaniem
inansowym przedstawiono poniżej:

tytułem 
wartość

2021
udział %

2021
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 3.008.254,71 100,00%

Koszty działalności statutowej odpłatnej 7.550,00 0,00%

Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00%
Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00%
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) 376,00 0,00%
Pozostałe koszty operacyjne 2,00 0,00%
Koszty inansowe 1,60 0,00%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Pokolenia KRS 0000125212

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



RAZEM 3.016.184,31 100,00%

II/6. Przychody i koszty 1% podatku dochodowego od osób izycznych

W 2021 roku Fundacja nie uzyskała przychodu z tytułu 1% podatku dochodowego od osób izycznych. 
           

II/7.  Rozliczenie  głównych  pozycji  różniących  podstawę  opodatkowania  podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto
Dochód, stanowiący podstawę opodatkowania ustalono zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2021 nr 0 poz. 11 i 255).  Różnice między
przychodami i kosztami bilansowymi a podatkowymi:

II/8. Struktura środków pieniężnych.
Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku wynosił 1.845.671,95 zł, z czego:

a)      10.780,93 zł  - w kasach
b) 1.834.891,02 zł – na rachunkach bankowych

II/9. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników.
Na  koniec  2021 roku  Fundacja  zatrudniała  19  pracowników  na  umowę  o  pracę.  W  roku objętym
sprawozdaniem Fundacja podejmowała współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 
Paulina Repińska Artur Rajkowski
               _______________                                                       __________________
                 sporządził zarząd    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Pokolenia KRS 0000125212

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Różnice pomiędzy dochodem księgowym a podatkowym

księgowe podatkowe różnica treść
przychody 0,00 zł

koszty

dochód

-2 721 856,70 zł

2 847 709,20 zł 2 847 709,20 zł

3 016 184,31 zł 294 327,61 zł 2 721 856,70 zł

Koszty podatkowe zostały skorygowane o 
koszty niestanowiące KUP – wydatki pokryte 
ze środków dotacji

-168 475,11 zł 2 553 381,59 zł -2 721 856,70 zł


