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Na dzień bilansowy stosuje się  do wyceny aktywów i pasywów dwa rodzaje cen:
- do wyceny aktywów służacych działalności operacyjnej, np. środków trwałych, zapasów, 
nalezności z tytułu dostaw i usług i zobowiązań wobec dostawców, budżetu, banku- CENY 
HISTORYCZNE, po których rzeczywiście nastapił zakup, wytworzenie lub sprzedaż dóbr, praw 
i usług bądź zaciągnięcie zobowiązań;
- do wyceny służących działalności inwestycyjnej, np. inwestycji w nieruchomości, papierów 
wartościowych i zobowiązań finansowych przeznaczonych do sprzedaży- CENY BIEŻĄCE-
aktualnie notowane na rynku, po których na dzień bilansowy następuje zakup lub sprzedaż 
dóbr i usług.
Kapitał własny wycenia się w wartości nominalnej.
Kategorie cen:
- cena nabycia zasobów i praw, może zostać zastapiona ceną zakupu art. 28 ust.2 oraz art.34 
ust.1 pkt.1 UOR;
- koszt wytworzenia może zostac zastąpiony bezpośrednim zużyciem materiałów 
bzespośrednich art. 28 ust.3 oraz art.34 ust.1 pkt 2, UOR;
- cena sprzedaży-rynkowa-bieżąca art. 28 ust.1 pkt.5 oraz ust.3, UOR;
- cena sprzedaży netto-bieżąca art.28 ust.1pkt.6, ust.2 oraz ust.3,UOR;
-wartość godziwa-rzeczywista-bieżąca art.28 ust.6,UOR;
-kurs waluty obcej art.30 ust.1-jednostka stosuje średni kurs NBP, z dnia roboczego 
poprzedzającego dzień wystawienia faktury, UOR;
- wartość nominalną art.28 ust.1 pkt.10, UOR.
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Zgodnie z art. 8 ust.1 updop ciąży obowiązek na osobach prawnych -wykazania pozycji różnic 
między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatekim dochodowym od 
osób prawnych.Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundacja JEST 
PODMIOTEM zwolnionym z CIT. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wynik finansowy (zysk)brutto za rok obrotowy:                       2431,25  zł

Dochód do opodatkowania                                                           0,00 zł
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Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
Jednostka nie prowadzi działalności  gospodarczej, prowadzona jest wyłącznie działalność statutowa. Na dzień 
bilansowy nie podlega badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że : 
1. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 
10.000,00 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
2. Do amortyzacji budynków i budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz maszyny i urządzenia stosuje 
się metodę liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 
3. Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych. 
4. Udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
5. Stany i rozchody, objęte ewidencja zakupu odnosi się bezpośrednio w koszty.
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nie wyższych od rynkowych.
7. Umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Wynik podatkowy ustalany jest na podstawie wyniku finansowego ma tą samą wartość. Wynik ten jest dochodem 
zwolnionym
9. Czas trwałania działalności jednostki jest nieograniczony. Na dzień bilansowy nie istnieją, działania i zagrożenia 
mające wpływ na zakończenie prowadzenia fundacji.                                                   
ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:                                                       
Zasada wyższości treści nad formą polega na tym, że jednostki mają obowiązek stosowania przyjętej polityki 
rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w 
tym operacje gospodarcze, należy ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym 
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania 
sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazywane w 
księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w 
otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.                                           
Zasada kontynuacji polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie 
kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w 
stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

W myśl zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na 
jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie 
od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu 
sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres 
sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Z kolej zasada ostrożności polega na tym, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy 
uwzględnić:

• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Natomiast zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny, wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, 
przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie - zakaz 
kompensat. Zasada istotności polega na tym, że dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i 
dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń 
istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.             
PODSTAWA PRAWNA

• Art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 6 ust. 1 i ust. 2, art. 7 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).                       
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020r. 

Fundacja Brama Epok 

za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

 

1. Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych gwarancji, poręczeń i  zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, 

ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. 

 

2. Informacje o kwotach 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 zaciąganych w 

ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdej kategorii. 

Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie posiada innych zobowiązań związanych 

z działalnością statutową 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

Na aktywa fundacji składają się aktywa obrotowe, które obejmują środki pieniężne znajdujące się na 

bankowym rachunku bieżącym i kasie w wysokości 8957,46  zł (osiem tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt siedem złotych 46/100). 

 

Inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym tj. wartość 8957,46  

zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 46/100). 

 

Na pasywa fundacji składają się: 

- wynik finansowy netto z lat poprzednich w wysokości 2431,25 zł (słownie: : dwa tysiące czterysta 

trzydzieści jeden złotych 25/100). 

- fundusz statutowy w kwocie: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

-wynik finansowy netto za rok obrotowy 2020 wynoszący 5517,21 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 

siedemnaście złotych 21/100). 

PASYWA RAZEM: 8957,46  zł 

 



 

 

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym 

przychodów określonych regulaminem (statut) z podziałem na działalność regulaminową oraz 

informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 

publicznych. 

Na przychody fundacji w roku obrotowym 2020 składają się: 

a) przychody razem 149.481,99 zł tj. określone regulaminem w całości przeznaczone na działalność 

statutową: 

- składki brutto określone regulaminem:0,00 zł   

- przychody statutowe z tytułu dotacji: 102620,00 zł; 

- pozostałe przychody statutowe:  41861,99 zł  

d) przychody operacyjne: 5000,00 zł 

5. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 

określone regulaminem o strukturze kosztów administracyjnych oraz kosztów na działalność 

statutową. 

Wszystkie koszty poniesione przez fundację w roku obrotowym 2020 przypadają na działalność  

regulaminową (statutową) pozostałą. 

Na koszty fundacji razem 143.964,78 zł składają się: 

a) koszty realizacji zadań fundacji  zużycie materiałów: 45548,24 zł, 

b)  koszty usług obcych: 95382,31 zł; 

c) podatki i opłaty: 150,00 zł; 

d) wynagrodzenia: 100,00 zł;  

      e) pozostałe koszty operacyjne: 1128,52 zł; 

      f) ubezpieczenia społeczne i inne: 450,75 zł; 

      g) pozostałe koszty: 1204,96 zł 

  

 

6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego. 

Fundusz statutowy wykorzystywany jest zgodnie z regulaminem fundacji. 

 

7. Informacja o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego i uzyskanych przychodach 

i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobie 

wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 



Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

8. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i 

źródłach ich finansowania oraz stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny 

ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. 

Fundacja nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i ich źródłach 

ich finansowania. W sprawozdaniu finansowym  wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. Wynik finansowy fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie 

osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 

zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.  Środki 

pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

Data sporządzenia:        

28.05.2021 r.   

Sporządził:         Zarząd 

Justyna Bykowska   

         Prezes Joanna Kalenik 

                                                                       Wiceprezes Grzegorz Kalenik 

     

 

 

 

 


