
Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości
w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer 1.3.15)
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Wybierz typ jednostki:
 -> Jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR
Uwaga: opcja do wyboru dla każdej organizacji, nie tylko posiadającej status OPP

Typ danych liczbowych
 -> w złotych

 ………………………………………………………………………………………….

Dane podstawowe
NIP: 6762443526

KRS: 388584

Nazwa Firmy: Fundacja Szkoły na Końcu Świata
 (organizacji)

Województwo: Małopolskie

Powiat: Miasto Kraków

Gmina: Miasto Kraków

Miejscowość: Kraków

Ulica: J. Piwnika „Ponurego” 

Nr budynku 4  Nr lokalu 

Kod pocz. 38-138 Poczta: 

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału)?
 -> opcja "Nie"

Okres za który sporządzono sprawozdanie
Okres od: Okres do:

1/1/2021 31/12/2021

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 17/06/2022

 ………………………………………………………………………………………….

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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Wybór zakresu informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
 -> Opcja: Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
 - Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony:

od do

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

 - czy działalność będzie kontynuowana TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez nią działalności TAK
opcja TAK - brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)
opcja NIE - wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Jeśli zaz. NIE to opisz okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności:

(opcja NIE np. gdy organizacja jest likwidowana, przykładowy opis: Organizacja  
postawiona w stan likwidacji. Decyzja o rozpoczęciu likwidacji zapadła ……...... roku

albo: Organizacja zlikwidowana. Decyzja o zakończeniu likwidacji i ostatecznym 
zakończeniu działalności Fundacji zapadała …….  roku)

Zasady (polityka) rachunkowości. 
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie 
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
- metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Organizacja posiada jedynie środki finansowe w walucie polskiej zgromadzone na jej 
koncie bankowym i wyceniane według ich wartości nominalnej.

 - ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy organizacji ustalany jest z uwzględnieniem działań określonych w 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 - sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego::
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, 
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

 - pozostałe (jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki):
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Fundacja Szkoły na Końcu Świata

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans 

należy zaznaczyć tylko te pozycje w których maną być wpisane kwoty.

BILANS sporządzony na dzień 31/12/2021

AKTYWA

Kwota aktywów na dzień:

Wyszczególnienie aktywów 31/12/2021
(koniec roku 
bieżącego)

(koniec roku 
poprzedniego)

1 2 3

Aktywa razem 28 431,68 29 397,05

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

   I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

   II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

   III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

   IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 28 431,68 29 397,05

   I. Zapasy 28 431,68 29 397,05

   II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

   III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

PASYWA

Kwota pasywów na dzień:

Wyszczególnienie pasywów 31/12/2021 1/1/21
(koniec roku 
bieżącego)

(koniec roku 
poprzedniego)

1 2 3

Pasywa razem 28 431,68 29 397,05

A. FUNDUSZ WŁASNY 28 431,68 29 397,05
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   I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

   II. Pozostałe fundusze 0.00

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 28 397,05 25 015,47

   IV. Zysk (strata) netto -965,37 3 381,58

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00

   I. Rezerwy na zobowiązania 0,00

   II. Zobowiązania długoterminowe 0,00

   III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00

   IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00
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Fundacja Szkoły na Końcu Świata

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, wypełniając bilans 

należy zaznaczyć tylko te pozycje w których maną być wpisane kwoty.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31/12/2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz Wyszczególnienie

Kwota na 
dzień 

kończący 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota na 
dzień 

kończący 
poprzedni rok 

obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 32 177,76 37 034,66 
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 32 177,76 37 034,66 
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 
B. Koszty działalności statutowej 33 143,13 33 653,08 
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 33 143,13 33 653,08 
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -965,37 3 381,58 

D. Przychody z działalności gospodarczej 
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -965,37 3 381,58 

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

K. Przychody finansowe 0,00 0,00 
L. Koszty finansowe 0,00 0,00 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -965,37 3 381,58 
N. Podatek dochodowy 
O. Zysk (strata) netto (M-N) -965,37 3 381,58 
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Dodatkowe

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz sporządzić "Zestawienie zmian w kapitale"?
  -> opcja "Nie"

 ………………………………………………………………………………………….

Rachunek przepływów pieniężnych
(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz sporządzić "Rachunek przepływów pieniężnych"?
  -> opcja "Nie"

 ………………………………………………………………………………………….

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości  
Ogólne
w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dodaj wymagane "dodatkowe informacje i objaśnienia"
wg przez dodanie pliku (opcja 1) albo przez dodanie opisu (opcja 2):

OPCJA 1:
dodaj plik zawierający "dodatkowe informacje i objaśnienia"
wzór pliku załączanej informacji dodatkowe w
 https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowej
(łączny rozmiar wszystkich załączanych plików zawierających elementy binarne nie może przekroczyć 49 MB,

nazwa pliku nie może zawierać spacji oraz polskich liter)

Opis pliku: 
(przykładowy opis: Wszystkie wymagane wzorem sprawozdania z załącznika 6 ustawy o 
rachunkowości, informacje dodatkowe zostały zawarte w załączonym pliku.)

OPCJA 2:
gdy organizacja jest bardzo mała, gdy aktywa, pasywa, przychody i koszty są bardzo niskie,
dodaj "dodatkowe informacje i objaśnienia" bez dodania pliku, wpisując wymagane informacje w polu "opis pliku"
Opis pliku:

Wszystkie wymagane dodatkowe informacje i objaśnienia podajemy bez załączania pliku:
1. Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju. 
3. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się posiadane środki pieniężne 
w gotówce na rachunkach bankowych organizacji w Polsce .
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4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów, np.:
Przychody z działalności statutowej: 32 177,76 zł, w tym 
 -  z tytułu 1%: 8 040,89
 -  darowizny osób fizycznych:  24 136,87 zł 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 - koszty działaności statutowej finansowane z darowizn:  33 143, 13 zł ( w tym 735,86 zł koszta 
administracyjne wynikające z obsługi rachunku bankowego, 32 430,27 realizacja programu Stypendia 
na Lepszą Przyszłość) 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 
Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.
7. Inne informacje:
Fundacja otrzymała darowizny jedynie od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe. 
Żadna z darowizn nie przekroczyła kwoty 15 000 złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości  
Dotyczące podatku dochodowego - rok bieżący
(część nieobowiązkowa sprawozdania finansowego wg zał. 6)

Czy chcesz uzupełnić "Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący"
  -> opcja "Nie"

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego: Magdalena Gołębiowska - 
Śmiałek                                                                                                                                                                                    

Miejsce i data zatwierdzenia sprawozdania finansowego: Kraków, 30 czerwca 2022                                   

Podpisy osób uprawnionych do zatwierdzenia sprawozdania finansowego:  

Prezes Zarządu Fundacji Szkoły na Końcu Świata:     Magdalena Gołębiowska-Śmiałek 

Członek Zarządu Fundacji Szkoły na Końcu Świata:   Andrzej Śmiałek                           
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