Fundacja Pomagam - Sprawozdanie
Finansowe za 2021
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2021-01-01 - 2021-12-31
data sporządzenia
2022-05-25

Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa firmy

Fundacja Pomagam

Siedziba
Województwo

Łódzkie

Powiat

m. Łódź

Gmina

m. Łódź

Miejscowość

Łódź

Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym
2021-01-01 - 2021-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności.

5. Zasady (polityka) rachunkowości
A. Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
1. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem
utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki
nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne
tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.
2. Materiały biurowe, środki czystości, paliwo odpisuje się w koszty działalności
w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej
wycenia się według wartości nominalnej.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty
głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od
kontrahentów not odsetkowych. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie
zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż
środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według
wartości godziwej.
5. Kapitały (Fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według
wartości nominalnej.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji):
Wynik finansowy obejmuje wszystkie uzyskane przychody oraz związane z
przychodami koszty działalności statutowej zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy
ustala się na poziomie wyniku netto.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządza się w strukturze logicznej z uwzględnieniem
uproszczonych zasad, przewidywanych w ustawie o rachunkowości dla
organizacji pozarządowej wg załącznika nr 6.

6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z
potrzeb lub specyfiki jednostki
Bilans

Lp

AKTYWA

A

Aktywa trwałe

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy

II

Należności krótkoterminowe

Bieżący
okres

Poprzedni
okres

1.961.366,82

1.272.686,08

25.213,36

55.342,60

III Inwestycje krótkoterminowe

1.935.956,90

1.217.146,70

IV

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

196,56

196,78

C

Należne wpłaty na fundusz
statutowy
1.961.366,82

1.272.686,08

Aktywa razem
Lp

PASYWA

Bieżący
okres

Poprzedni
okres

A

Fundusz własny

1.957.684,85

1.266.736,77

I

Fundusz statutowy

619.548,22

619.548,22

II

Pozostałe fundusze

III Zysk (strata) z lat ubiegłych

647.188,55

273.728,39

IV

Zysk (strata) netto

690.948,08

373.460,16

B

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

3.681,97

5.949,31

I

Rezerwy na zobowiązania

II

Zobowiązania długoterminowe

III Zobowiązania krótkoterminowe

3.550,36

5.949,31

IV

Rozliczenia międzyokresowe

131,61

Pasywa razem

1.961.366,82

1.272.686,08

Rachunek zysków i strat
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Lp

Treść / wyszczególnienie

Bieżący
okres

Poprzedni
okres

A

Przychody z działalności statutowej

1.280.680,91

874.069,99

I

Przychody z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

1.280.680,91

874.069,99

II

Przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego

Lp

Treść / wyszczególnienie

Bieżący
okres

Poprzedni
okres

III Przychody z pozostałej działalności
statutowej
B

Koszty działalności statutowej

575.970,35

482.670,09

I

Koszty nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

518.451,27

448.652,24

II

Koszty odpłatnej działalności pożytku
publicznego

III Koszty pozostałej działalności
statutowej

57.519,08

34.017,85

C

Zysk (strata) z działalności statutowej
(A - B)

704.710,56

391.399,90

D

Przychody z działalności gospodarczej

E

Koszty działalności gospodarczej

F

Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (D - E)

G

Koszty ogólnego zarządu

14.202,73

23.535,01

H

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 690.507,83
(C + F - G)

367.864,89

I

Pozostałe przychody operacyjne

1.901,58

7.173,37

J

Pozostałe koszty operacyjne

1.340,30

1.577,84

K

Przychody finansowe

L

Koszty finansowe

0,03

0,26

M

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)

691.069,08

373.460,16

N

Podatek dochodowy

121,00

O

Zysk (strata) netto (M - N)

690.948,08

373.460,16

Informacja dodatkowa
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane
zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
wobec organizacji pozarządowej

Nazwa pliku
Dodatkoweinformacje.pdf

