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AKTYWA
A. Aktywa trwałe
Znajdą się tu takie składniki majątku organizacji jak: rzeczy, kapitały i prawa majątkowe, o znaczniej
wartkości, które mają być w dyspozycji organizacji przez długi czas – powyżej 1 roku.
I. Wartości niematerialne i prawne. To prawa majątkowe z których organizacja może dłuższy czas
czerpać korzyści. Mogą to być np. patenty, wynalazki (otrzymane lub nabyte przez organizację) lub
wartość zakończonych prac rozwojowych mających służyć w przyszłości osiągnięciu korzyści
ekonomicznych.
II. Rzeczowe aktywa trwałe. To rzeczowy majątek organizacji o znacznej wartości z przewidywanym
długim okresem użytkowania. Wpisywane są tu wartości ruchomości (np. rzeczy, sprzętu) i
nieruchomości (np. lokalu), które posiada organizacja, a także inwestycje podnoszące ich wartość.
III. Należności długoterminowe. Składają się na nie należne płatności na rzecz organizacji, które nie są
spłacone od dłuższego czasu lub wiadomo, że nie będą spłacone przez dłuższy czas (pow. 1 roku).
IV. Inwestycje długoterminowe. Wykazywane są tu udziały organizacji w aktywach innych podmiotów np.
w nieruchomości, udziały w spółce kapitałowej, papiery wartościowe np. obligacje.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Ta pozycja dotyczy poniesionych kosztów działań,
których rozpoczęcie planowane jest w dalszej przyszłości.
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy. Wpisywana jest tu wartość rzeczy i materiałów, które organizacja zakupiła, otrzymała i
przeznaczyła je na działania statutowe, jeszcze nie do końca ściśle określone.
II. Należności krótkoterminowe. To należności, czyli pieniądze, które organizacja ma u jakiegoś podmiotu
przez czas krótszy niż 12 miesięcy. W tej pozycji wpisuje się także pobrane z organizacji i nierozliczone
zaliczki.
III. Inwestycje krótkoterminowe. Środki finansowe, udziały i papiery wartościowe, po które łatwo sięgnąć
lub które mają się zakończyć przed upływem 1 roku.
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Ta pozycja dotyczy poniesionych kosztów przyszłych
działań, których rozpoczęcie planowane jest w najbliższym roku.
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy - Wpisywana jest tu należna (nie wpłacona) wpłata fundatora na
fundusz statutowy.
PASYWA
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy. W pozycji tej wpisywana jest kwota nadwyżki finansowej organizacji, która
zostanie wydana w nieokreślonym jeszcze czasie na cele statutowe. Stanowi kapitał na późniejsze
działania. Fundacje mają obowiązek posiadania funduszu statutowego, w momencie powstania tworzy
go fundusz założycielski zapisany w akcie fundacyjnym. Środki znajdujące się w funduszu statutowym
są wydawane za zgodą (uchwałą) zarządu (lub innego uprawnionego do tego organu organizacji), tak
więc nie są to pieniądze, którymi dysponuje się na bieżąco. Każda zmiana w funduszu statutowym
(zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie) wymaga uchwały władz, podjętej w trybie wynikającym ze
statutu organizacji.
II. Pozostałe fundusze. Wykazywane są tu fundusze wynikające z zastosowania przepisów ustawy o
rachunkowości do wyceny posiadanego majątku.
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych oraz IV. Zysk (strata) netto. Tu wykazywane są kwoty wyników, które nie
zostały decyzją najwyższych władz organizacji przeniesione do funduszu. Zysk (strata) dzielony jest na
narastający (zsumowany) wynik finansowy z lat ubiegłych, czyli do końca poprzedniego roku, oraz wynik
finansowy roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Zysk lub strata roku poprzedniego, jeśli nie została przeniesiona do funduszy, jest pokazywana w
bilansie w punkcie „Zysk (strata) z lat ubiegłych” i nie jest dodawana do przychodów albo kosztów w
rachunku zysków i strat.
B. Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania
To znajdują się informacje o długach organizacji lub kwocie, która jest na coś specjalnego odłożona.
I. Rezerwy na zobowiązania. Kwoty tu wpisane świadczą o tym, że organizacja w sposób celowy
gromadzi środki rezerwowe, na przykład na planowane remonty.
II. Zobowiązania długoterminowe oraz III. Zobowiązania krótkoterminowe. Wykazywane są tu kwoty,
które organizacja jest winna na koniec roku. Np. niezapłacone faktury, zaciągnięte pożyczki.
IV. Rozliczenia międzyokresowe. Miejsce to służy do wykazania przychodów podlegających rozliczaniu
w czasie. Wykazywane są tu np. dotacje już otrzymane już przez organizację, ale zgodnie z umową
dotacji przeznaczone na działania w następnych latach.
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Rachunek zysków i strat
A. Przychody działalności statutowej - wpisywane są tu w podziale na rodzaje działalności
statutowej, które mogą prowadzić organizacje.
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Wpisywane są tu np. składki,
darowizny i dotacje.
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Tu wykazywana jest np. odpłatność
uczestników działań statutowych organizacji.
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej. Tu wykazywane są przychody nie
mieszczące się w poprzednich punktach.
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
W wierszach I, II i III wykazywane są koszty działalności statutowej w analogicznym, jak w
przypadku opisanych wcześniej przychodów, podziale. Takie pogrupowanie przychodów i
kosztów działalności statutowej jest zgodne z wymogiem ich księgowego podziału na
poszczególne rodzaje działalności i wymogiem wskazania źródła finasowania działalności
statutowej organizacji.
D. Przychody z działalności gospodarczej. Wykazywane są tu wszystkie przychody ze
sprzedaży prowadzonej w ramach działalności gospodarczej.
E. Koszty działalności gospodarczej. To koszty prowadzonej sprzedaży w ramach działalności
gospodarczej.
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E). Tu podsumowuje się działalność
gospodarczą organizacji w czasie objętym sprawozdaniem. Od przychodów działalności
gospodarczej zostają odjęte jej koszty (D-E).
G. Koszty ogólnego zarządu. Są to koszty ogólne organizacji nie przypisane do żadnego
wykazanego wyżej rodzaju działalności, czyli koszty obsługi organizacji nie związane
bezpośrednio, ani z działalnością statutową, ani z gospodarczą. Nie należy ich utożsamiać z
kosztami administracyjnymi służącymi realizacji konkretnych działań organizacji. Np.
zarządzenie projektem w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, to koszt
wykazywany w „Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G). Pokazuje się tu wynik działalności bieżącej
organizacji, czyli działalności statutowej i gospodarczej, z uwzględniłem kosztów ogólnego
zarządu.
I. Pozostałe przychody operacyjne. Tu wpisywane są przychody, które nie wynikają z
działalności statutowej, ani gospodarczej. Może być to np. przychód ze sprzedaży
wyposażenia, majątku organizacji, którego organizacja nie używa do działalności statutowej,
wzrost wartości posiadanych środków trwałych oraz przychód ze zdarzeń losowych np.
otrzymane odszkodowanie.
J. Pozostałe koszty operacyjne. Tu wpisywane są kwoty kosztów, które nie wynikają z
działalności statutowej, gospodarczej, ani nie są kosztami ogólnego zarządu - np. koszty
losowej utraty posiadanego majątku.
K. Przychody finansowe. Tu znajdą się przychody finansowe, które nie wynikają z działalności
statutowej, ani gospodarczej - mają jednak określony charakter (w uproszczeniu: są związane
z operacjami finansowymi). Może być to np. wzrost wartości posiadanych walut lub przychody
związane z inwestycjami finansowymi (odsetki bankowe, lokaty, przychody z obligacji, zyski z
różnic kursowych).
L. Koszty finansowe. Tu są wpisywane kwoty kosztów, ponoszone w związku z przychodami
finansowymi i koszty operacji finansowych. Mogą to być np. prowizje i odsetki zaciągniętych
pożyczek, czy utrata wartości posiadanych przez organizację walut obcych.
Zysk lub strata roku poprzedniego, jeśli nie została przeniesiona do funduszy, jest pokazywana
w bilansie - nie jest dodawana do przychodów albo kosztów następnego roku. W rachunku
zysków i strat wykazane są tylko przychody i koszty bieżącego roku.
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Fundacja stosuje wzór sprawozdania z załącznika nr 6 ustawy o rachunkowowści
przeznaczony „dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy”.
Polityka rachunkowości:
a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto liniową metodę amortyzacji środków
trwałych. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza 10.000 zł objęte są ewidencją
bilansową i umarzane w 100 % w momencie zakupu.
b) Zapasy
Jednostka wycenia materiały i towary:
- w momencie zakupu wg ceny zakupu;
- w momencie wydania do zużycia lub sprzedaży wg ceny zakupu, a rozchód
ewidencjonowany jest według zasady FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło;
- na dzień bilansowy wg cen zakupu, jednakże w wartości nie wyższej niż możliwa do
uzyskania cena sprzedaży netto.
c) Należności
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w
wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy
aktualizujące zostają dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z
uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
d) Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe w przeciągu roku obrotowego ewidencjonowane są według cen
zakupu, a na dzień bilansowy wyceniane według wartości rynkowej lub ceny zakupu, zależnie
od tego, która z nich jest niższa. Obniżenie wartości wynikające z wyceny zaliczane jest do
kosztów finansowych, a wzrost wartości do przychodów finansowych, ale w wysokości nie
wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe. W przypadku inwestycji
krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, według w inny sposób określonej
wartości godziwej.
e) Metody wyceny walut obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut
- średnioważonym określonym dla danego rachunku / kasy walutowej w momencie operacji - w
przypadku zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie i rozchodu waluty
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego
ten dzień - wyceny na dzień bilansowy po kursie średnim ogłoszonym w tym dniu dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski
f) Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy wyceniane są w ciągu roku obrotowego i na dzień
bilansowy w wartości nominalnej.
g) Kapitały
Kapitały w ciągu roku i na dzień bilansowy ewidencjonowane są w wartości nominalnej.
h) Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyceniane są na dzień bilansowy w wartości
nominalnej.
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FUNDACJA STWORZENIA PANA
SMOLENIA

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

2018

471 741,96

523 275,52

380 414,12

469 012,49

91 327,84

54 263,03

0,00

0,00

628 065,48

611 817,97

488 808,13

577 372,02

139 257,35

34 445,95

0,00

0,00

-156 323,52

-88 542,45

450,00

19 823,07

337,08

7 183,10

112,92

12 639,97

9 243,65

4 993,25

-165 454,25

-80 895,73

5 049,41

1 151,13

3 668,17

5 030,03

45 483,19

21 048,18

36,35

22,10

-118 626,17

-63 748,55

-118 626,17

-63 748,55
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FUNDACJA STWORZENIA PANA
SMOLENIA

31.12.2019

zł

2019

2018

1 079 650,25

1 071 817,82

0,00

0,00

1 079 650,25

1 071 817,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 947 096,36

2 077 424,75

3 650,03

8 704,25

284,00

1 025,20

1 943 162,33

2 067 695,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 026 746,61

3 149 242,57

2 989 060,18

3 107 686,35

3 107 686,35

3 171 434,90

0,00

0,00

0,00

0,00

-118 626,17

-63 748,55

37 686,43

41 556,22

0,00

0,00

0,00

0,00

37 686,43

41 556,22

0,00

0,00

3 026 746,61

3 149 242,57
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"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV,
JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci
pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w
przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu
wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach.
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który
należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

zł

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
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0,00

0,00

0,00
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Informacja dodatkowa
INFORMACJA DODATKOWA 2019
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Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
z siedzibą w Baranówku
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019
__________________________________________________________________________________
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

I. kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy
wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych
lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

II. kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze
wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem
kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.

III. o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku
wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje)
reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów
(akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

IV. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
NA MAJĄTEK ORGANIZACJI SKŁADAJĄ SIĘ (PERSALDO):
1. AKTYWA TRWAŁE:
- GRUNTY = 788.251,00ZŁ
- BUDYNKI = 63.187,69,00ZŁ
- URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY = 34.425,11ZŁ
- ŚRODKI TRANSPORTU = 309.302,74ZŁ
- INNE ŚRODKI TRWAŁE = 88.160,27ZŁ
- INWENTARZ ŻYWY = 94.150,00ZŁ
- ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE = 22.050,70ZŁ
ŁĄCZNIE UMORZENIA = 319.877,26ZŁ
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2. AKTYWA OBROTOWE:
- ZAPASY = 3.650,03ZŁ
- ŚRODKI FINANSOWE W KASIE = 1.595,26ZŁ
- ŚRODKI FINANSOWE NA RACHUNKACH BANKOWYCH = 1.470.867,07ZŁ
- NALEŻNOŚCI KONTRAHENTÓW ORAZ Z TYT. PODATKÓW = 284,00ZŁ
3. PASYWA - FUNDUSZE WŁASNE:
- FUNDUSZ STATUTOWY = 3.107.686,35ZŁ
- WYNIK FINANSOWY = (-)118.626,17ZŁ
4. PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY:
- ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE = 37.686,43ZŁ.

V. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
1. DAROWIZNY = 380.414,12ZŁ
- darowizny od osób fizycznych = 84.222,41zł
- darowizny od osób prawnych = 35.202,80zł
- darowizny z 1% podatku = 235.988,91zł
- dotacje = 25.000zł
2. Sprzedaż usług hipoterapii i innych = 91.327,84zł
3. Sprzedaż usług z działalności gospodarczej = 450,00zł
4. Przychody finansowe:
- przychody z odsetek = 45.483,19zł
5. Pozostałe przychody operacyjne = 5.049,41zł.

VI. informacje o strukturze kosztów
1. Koszty działalności nieodpłatnej = 488.808,13zł
2. Koszty działalności odpłatnej = 139.257,35zł
3. Koszty działalności gospodarczej = 337,08zł
4. Koszty zarządu = 9.243,65zł
5. Pozostałe koszty operacyjne = 3.668,17zł
6. Pozostałe koszty finansowe = 36,35zł.

VII. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Wynik roku 2019, czyli strata zostanie w całości pokryta z funduszu statutowego zgromadzonego w
poprzednich latach działalności Fundacji.
VIII. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Poniżej przedstawiono informacje na
temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych:
Wysokość kwoty przychodu pochodzącego z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego i
wydatkowanego w okresie sprawozdawczym wynosi 235.988,91zł.
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Przychody z 1% zostały w całości wydatkowane na koszty działalności statutowej Fundacji.
W roku 2019 Fundacja wydatkowała 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności w
zakresie:
1. wykonania usług osób wyspecjalizowanych do prowadzenia zajęć hipoterapii,
2. wykonania usług osób odpowiedzialnych za utrzymanie miejsca prowadzenia działań Fundacji w
należytym porządku,
3. zakupu usług i materiałów do utrzymania stajni dla koni,
4. zakupu usług i materiałów do utrzymania higieny, wyżywienia, a także zdrowia koni,
5. zakupu usług do utrzymania gruntów, należących do Fundacji,
6. refundacji kosztów leczenia podopiecznych Fundacji.

IX. inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
Nie wystąpiły.

Baranówko, 31 marca 2020 r.

