FUNDACJA JOANNY RADZIWIŁŁ
OPIEKUŃCZE SKRZYDŁA

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

FUNDACJA JOANNY RADZIWIŁŁ OPIEKUŃCZE SKRZYDŁA

Siedziba:

Omulewska 19, 04-128 Warszawa

Numer identyfikujący podmiot:
NIP: 5213743928

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5.

Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

6.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru:
Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”, została ustanowiona aktem notarialnym
z dnia 22 stycznia 2016 roku, repertorium A Nr 151/2016, sporządzonym przez Notariusza
Krystynę Kędrę, w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Francuska 16 lok. 4,
działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1984 Nr 21 poz.
97 z późniejszymi zmianami). Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego, do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000630706,
postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 sierpnia 2016 r. Fundacja
posiada osobowość prawną. Fundacja posiada numer REGON nadany przez Urząd
Statystyczny 365096490 i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z
ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach, Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze
Skrzydła” składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności Ministrowi Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej, jako ministrowi właściwemu ze względu na jej zakres działalności.
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. Organem Fundacji jest Zarząd, który
składa się z 2 Członków, w tym Prezesa. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pani Joanna
Radziwiłł.
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad rachunkowości w sposób określony
w Ustawie, z tym, że w
okresie sprawozdawczym dokonano wyceny według następujących kryteriów:
1.Wartości niematerialne i prawne -Wycenione są według cen nabycia, pomniejszonych o
dotychczasowe
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umorzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są
przy zastosowaniu metody
liniowej amortyzacji przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści.
2.Rzeczowe aktywa trwałe -Wyceniane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub
wartości przeszacowanej,
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres
ich przewidywanego
użytkowania przy zastosowaniu metody liniowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne o niskiej
wartości początkowej (określonej w odrębnych przepisach), amortyzowane są
jednorazowo w miesiącu oddania ich
do używania. Środki trwałe, podlegające likwidacji są wyceniane w wartości księgowej
netto. Inwentaryzację
środków trwałych oraz maszyn i urządzeń, znajdujących się na terenie strzeżonym drogą
spisu z natury
przeprowadza się raz na 4 lata.
3.Inwestycje długoterminowe - Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery
wartościowe wycenione są
według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.Zapasy - stanowią otrzymane lub nabyte przedmioty, które przeznaczone są na
realizację zadań statutowych
Fundacji. Wycena tych składników następuje w cenach zakupu, poprzez która rozumie się
cenę rynkową
otrzymanych przedmiotów.
Wycena materiałów, w tym drobnych materiałów dokonywana jest w cenach zakupu.
Przez drobne materiały
rozumie się materiały nabywane z przeznaczeniem na cele ogólnogospodarcze i biurowe,
paliwa w transporcie
gospodarczym oraz w innych przypadkach (tj. materiały biurowe, środki czystości itp.) odpisywane są one w koszty
w dniu zakupu (nie prowadzi się ewidencji tych składników). Fundacja nie prowadzi
magazynów zapasów,
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż nie prowadzi tego
rodzaju działalności.
5.Środki pieniężne - wyceniane są według wartości nominalnej.
6.Zobowiązania i należności - wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień
bilansowy dokonuje się
inwentaryzacji należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń ich
prawidłowości.
7.Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych - na dzień bilansowy aktywa i
pasywa wyrażone w walutach
obcych wycenia się według kursu średniego waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy.
Niezrealizowane różnice kursowe ustala się dla każdej z walut. Ujemne różnice, dotyczące
jednej waluty w związku
z wyceną na dzień bilansowy, zalicza się do kosztów finansowych. Dodatnie różnice
kursowe, dotyczące jednej
waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza się do przychodów finansowych.
8.Opodatkowanie - podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z
polskimi przepisami podatku
dochodowym od osób prawnych
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Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego
Księgowość Fundacji prowadzona jest przy pomocy programu finansowo księgowego
Comarch ERP Optima.
W roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) księgowości.
Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji kalkulacyjnej.
Przy zastosowaniu zasad księgowości, przyjmuje się, że Fundacja będzie kontynuowała
działalność w nie zmniejszonym zakresie.

7.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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BILANS
Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień

Kwota na dzień

kończący bieżący rok

kończący poprzedni

obrotowy

rok obrotowy

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
54 170,33

29 729,02

II. Należności krótkoterminowe

33 157,31

17 798,67

III. Inwestycje krótkoterminowe

20 425,38

9 927,41

587,64

2 002,94

54 170,33

29 729,02

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień

Kwota na dzień

kończący bieżący rok

kończący poprzedni

obrotowy

rok obrotowy

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy

35 650,84

11 507,62

500,00

500,00

II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

11 007,62

IV. Zysk (strata) netto

24 143,22

11 007,62

18 519,49

18 221,40

18 519,49

18 221,40

54 170,33

29 729,02

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Dane w PLN

Kwota za bieżący rok

Kwota za poprzedni

obrotowy

rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej

722 439,29

661 565,64

722 439,29

661 565,64

697 559,36

616 309,01

697 559,36

616 309,01

24 879,93

45 256,63

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

42 104,23

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

24 879,93

I. Pozostałe przychody operacyjne

3 152,40

12 287,82

J. Pozostałe koszty operacyjne

573,79

K. Przychody finansowe

68,04
178,09

L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

162,92

4 542,65

24 143,22

11 007,62

24 143,22

11 007,62

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Anna Talaga dnia 2020.06.23
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN

Informacja_2019.docx
Informacja_2019.docx

9
FUNDACJA JOANNY RADZIWIŁŁ OPIEKUŃCZE SKRZYDŁA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

