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Za środki trwałe uznawane są aktywa trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok,
kompletne i zdatne do użytku, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 16 ustawy o rachunchunkowości, o
wartości równej lub przewyższającej 10.000 PLN.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sprawozdaniu finansowym na dzień
31.12.2020 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
b) Środki trwałe w budowie wycenia się wg poniesionych kosztów wytworzenia lub cen nabycia
pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową wg stawek przyjętych w Ustawie
o podatku dochodowym osób prawnych.
d) Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o odpis
aktualizacyjny w kwocie wymaganej zapłaty.
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do
wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem.
Odpisy aktualizacyjne tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka jakie się wiąże z daną
należnością.
e) Zapasy są wykazywane w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące. Materiały i
towary wyceniane są wg cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto.
f) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, to jest łącznie
z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy.
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Wynik finansowy ustala się poprzez przeksięgowanie sald kont kosztowych oraz 
przychodowych na konto wynik finansowy.                                                             
Wynik finansowy netto składa się z:
• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych.
Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto fundacji, a ujemny – stratę netto, która podlega
pokryciu funduszem statotowym, w następujący sposób:
• strata wynikająca ze sprawozdania jednostkowego – podlega pokryciu funduszem
statutowym
• zysk netto może być przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o 
rachunkowości.   
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FUNDACJA SIÓSTR ŚWIĘTEGO 
DOMINIKA
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FUNDACJA SIÓSTR ŚWIĘTEGO 
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zł

2021
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337 683,92
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0,00
1 096 510,91

1 096 510,91
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147 864,09
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677 638,42
0,00

677 638,42



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1479.2683.1.8

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa

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



 

 

 

INFORMACJA 

DODATKOWA 

FUNDACJA SIÓSTR  

ŚW. DOMINIKA 

2021 ROK 

 

  



2 
 

Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

 

1) Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Sióstr Św. Domanika. Jednostka jest 

fundacją. Prowadzi działalność statutową nieodpłatną. Źródłem przychodów jednostki 

są otrzymywane lub uprawdopodobnione dotacje oraz darowizny. 

2) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

3) Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej. Nie znane są okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

przez Fundację działalności. 

4) Zasady ustalania wyniku finansowego. 

W Fundacji sporządza się rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

Wynik finansowy netto składa się z: 

• wyniku ze sprzedaży, 

• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 

• wyniku z operacji finansowych, 

• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od 

osób prawnych. 

Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto fundacji, a ujemny – stratę netto, która 

podlega pokryciu funduszem statutowym, w następujący sposób: 

• strata wynikająca ze sprawozdania jednostkowego – podlega pokryciu funduszem 

statutowym 

• zysk netto może być przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego 

5) Za prawidłowy obieg dokumentów w jednostce odpowiada prezes zarządu. Każdy 

dokument powinien zostać oznaczony przez prezesa zarządu lub wyznaczoną przez 

niego osobę co do jego przeznaczenia na konkretne cele statutowe lub administrację 

organizacji. 

6) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej księguje się z podziałem na źródło 

uzyskania (dotacje i subwencje, darowizny). Koszty ewidencjonuje się na kontach 

zespołu 4 wg kryterium rodzajowego. 

7) Za środki trwałe uznawane są aktywa trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, 

kompletne i zdatne do użytku, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 16 ustawy o rachunkowości, 

o wartości równej lub przewyższającej 10.000 PLN. 

8) Zasady rachunkowości przyjęte przy sprawozdaniu finansowym na dzień  

31.12.2021r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, 

kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny 

środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy  

z tytułu trwałej utraty wartości. 

b) Środki trwałe w budowie wycenia się wg poniesionych kosztów wytworzenia lub 

cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.  
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c) Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową wg stawek przyjętych w Ustawie  

o podatku dochodowym osób prawnych. 

d) Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o odpis 

aktualizacyjny w kwocie wymaganej zapłaty. 

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis 

aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. 

Odpisy aktualizacyjne tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka jakie się 

wiąże z daną należnością. 

e) Zapasy są wykazywane w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące. 

Materiały i towary wyceniane są wg cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży 

netto. 

f) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, to jest łącznie  

z odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. 

9) Fundacja  posiada w pełni zdolność do kontynuowania działalności w przyszłości. 

10) Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i pozostałe dowody 

księgowe przechowuje się zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości. 
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BILANS 

 

1. AKTYWA 

Aktywa na koniec roku wynoszą 1 295 593,75 zł. 

Składają się na nie: 

 Środki trwałe 326 600,83 (w tym darowizna samochodu 191 417,50 zł) 

 Środki na rachunku bankowym: 734 392,92 zł. 

 Otrzymane darowizny (maseczki, kombinezony, fartuchy) 234 600 zł. 

 

2. PASYWA 

Pasywa na koniec roku wynoszą 1 295 593,75 zł. 

Składają się na nie: 

 Fundusz Statutowy: 709 005,19 zł. 

 Zysk netto: 393 081,06zł. 

 Zobowiązania: 2 090,00 zł 

 Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe: 191 417,50 zł 
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Rachunek Zysków i Strat 

 

 

1. PRZYCHODY:           1 375 886, 86 zł 

 Otrzymane darowizny              1 036 602,94 zł 

 Dotacja PZU                                                                                      12 852,00 zł 

 Działalność odpłatna           1 600,00 zł 

 Pozostałe przychody operacyjne                   324 831,92 zł 

(wpływ 1%, środki trwałe otrzymane w darowiźnie) 

 

 

2. KOSZTY:             982 805,80 zł 

 Koszty administracyjne               353 388,72 zł 

 Przekazane darowizny                597 114,23 zł 

 Działalność odpłatna                                                                          1 600,00 zł 

 Koszty wyłączone z CIT                                                                  30 702,85 zł 

 

Wynik finansowy:  393 081,06 zł. 

Wynik finansowy za 2021rok powiększy kapitał statutowy w 2022 roku. 

 


