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FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO
KRS: 0000074781

Pozycja Symbol
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego
Dane porównawcze

AKTYWA RAZEM AZ 913 253,86 476 525,48

  A. Aktywa trwałe AA

    I. Wartości niematerialne i prawne AA1

    II. Rzeczowe aktywa trwałe AA2

    III. Należności długoterminowe AA3

    IV. Inwestycje długoterminowe AA4

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AA5

  B. Aktywa obrotowe AB 913 253,86 476 525,48

    I. Zapasy AB1

    II. Należności krótkoterminowe AB2 1 360,68 1 100,68

    III. Inwestycje krótkoterminowe AB3 911 893,18 475 424,80

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AB4 0,00 0,00

  C. Należne wpłaty na fundusz statutowy AC

PASYWA RAZEM PZ 913 253,86 476 525,48

  A. Fundusz własny PA 902 138,45 471 471,70

    I. Fundusz statutowy PA1 194 328,05 194 328,05

    II. Pozostałe fundusze PA2

    III. Zysk (strata) z lat ubiegłych PA3 277 143,65 279 990,99

    IV. Zysk (strata) netto PA4 430 666,75 -2 847,34

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania PB 11 115,41 5 053,78

    I. Rezerwy na zobowiązania PB1

    II. Zobowiązania długoterminowe PB2

    III. Zobowiązania krótkoterminowe PB3 11 115,41 5 053,78

    IV. Rozliczenia międzyokresowe PB4
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podpis kierownika jednostki

...........................

           data
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podpis osoby sporządzającej
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KRS: 0000074781

Pozycja Symbol
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego
Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego
Dane porównawcze

A. Przychody z działalności statutowej A 1 072 451,25 735 160,09

  I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego A1 1 072 451,25 735 160,09

  II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego A2 0,00 0,00

  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej A3

B. Koszty działalności statutowej B 514 747,57 672 502,12

  I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego B1 514 747,57 671 340,12

  II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego B2 0,00 1 162,00

  III. Koszty pozostałej działalności statutowej B3

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) C 557 703,68 62 657,97

D. Przychody z działalności gospodarczej D

E. Koszty działalności gospodarczej E

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

G. Koszty ogólnego zarządu G 127 036,93 70 803,67

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) H 430 666,75 -8 145,70

I. Pozostałe przychody operacyjne I 0,00 30 264,66

J. Pozostałe koszty operacyjne J 0,00 25 264,66

K. Przychody finansowe K 0,00 298,36

L. Koszty finansowe L

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) M 430 666,75 -2 847,34

N. Podatek dochodowy N

O. Zysk (strata) netto (M-N) O 430 666,75 -2 847,34

......................................................................
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FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO
KRS: 0000074781

Pozycja Rok bieżący Podstawa prawnaRok poprzedni

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem
finansowym (zyskiem, stratą) brutto

  A. Zysk (strata) brutto za dany rok 430666,75 -2847,34

  B[-]. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 629566,31 344736,72

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 629566,31 344736,72

      Wartość łączna 629566,31 344736,72

        z zysków kapitałowych 0 0

        z innych źródeł przychodów 629566,31 344736,72

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0 0

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów 0 0

  C[-]. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 0 25264,66

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych 0 0

        z innych źródeł przychodów 0 0

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0 25264,66

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów 0 25264,66

  D[+]. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym: 0 0

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 0 0

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0 0

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów 0 0

  E[+]. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 198899,56 347584,06

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 198899,56 347584,06

      Wartość łączna 198899,56 347584,06

        z zysków kapitałowych

        z innych źródeł przychodów 198899,56 347584,06

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  F[+]. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 0 25264,66

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych 0 0

        z innych źródeł przychodów 0 0

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0 25264,66

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów 0 25264,66

  G[-]. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegłych, w tym: 0 0

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych 0 0

        z innych źródeł przychodów 0 0
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FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO
KRS: 0000074781

Pozycja Rok bieżący Podstawa prawnaRok poprzedni

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

      z zysków kapitałowych

      z innych źródeł przychodów

  H[-]. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0 0

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych 0 0

        z innych źródeł przychodów 0 0

  I[+]. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0 0

    w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej 0 0

      Wartość łączna 0 0

        z zysków kapitałowych 0 0

        z innych źródeł przychodów 0 0

    Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) 0 0

      z zysków kapitałowych 0 0

      z innych źródeł przychodów 0 0

  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0

  K. Podatek dochodowy 0 0

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej

Strona 2 z 2Wydruk z programu OGNIK e-Sprawozdania 2.0.07 - ognik.com.pl - licencja dla: 0000074781

Unikalny identyfikator danych zestawu: 564721943C17111



                                         DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

 

Informacja dodatkowa obejmuje: 

1)

   informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;

Nie dotyczy

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 zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,ze wskazaniem 

kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Nie dotyczy

 3)  uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.



Wyszczególnienie zobowiązań
31.12.2020 r. 31.12.2021 r.

Zobowiązania (razem) 5 053,78            11 115,41           

Zobowiązania długoterminowe dla jednostek powiązanych

Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi

Zobowiązania krótkoterminowe 5 053,78            10 755,41            

1. z tytułu dostaw i usług 4 774,06            10 665,70            

w tym: dla jednostek powiązanych

2. z tytułu podatków i ubez. społ. 279,72               279,72                

3. z tytułu wynagrodzeń -                       

4. z tytułu zobowiązań wobec pracowników 169,99                

Rozliczenia międzyokresowe

1. przychody przyszłych okresów

Razem zobowiązania 5 053,78            11 115,41           

Odpisy aktualizacyjne na zobowiązania - nie dotyczy.

Wyszczególnienie należności

31.12.2020 r. 31.12.2021 r.

Należności długoterminowe (razem)

Należności krótkoterminowe 1 100,68            1 360,68             

w tym

1. z tytułu dostaw i usług 100,00               

2. z tytułu podatków i ubez. społ. 0,68                   0,68                    

Podział zobowiązań według pozycji bilansu                                  

Podział należności  według pozycji bilansu 



3. z tytułu wynagrodzeń/rozliczeń pracowniczych 1 000,00            1 360,00             

Razem należności 1 100,68            1 360,68             

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne : stan na:

31.12.2021 r.

konto:

podstawowe 860 672,23          

płace

pożytek 1% 41 377,86            

indywidualne - stypendium 9 843,09             

indywidualne - dzieci chore

program ORIFLAME

RAZEM: 911 893,18         

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

RAZEM: 911 893,18         

4)

  informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 

wyodrębnionych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze źródeł publicznych;

Przychody organizacji za okres 01.01.2021r- 31.12.2021 r.

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 072 451,25



w tym:

osoby prawne 975 989,98

osoby fizyczne 56 215,24

1% podatku 40 246,03

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej: 0,00

Przychody finansowe
Przychody operacyjne

inne

Razem w PLN 1 072 451,25

5)

   informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

Wysokość kwot przeznaczonych na:

   01.01.2021 r. - 

31.12.2021 r.

realizację celów statutowych organizacji : 514 747,57

w tym: świadczenia pieniężne: 77 249,10

świadczenia niepieniężne: 437 498,47

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 514 747,57

w tym:

HENKEL 69 691,28

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 491,28



Pozostałe koszty- STYPENDIA 67 200,00

SOMAT - RODZINY ZASTĘPCZE I RDDZ. 40 000,00

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 409,24

Pozostałe koszty 11 590,76

P0ZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE 405 056,29

Zużycie materiałów i energii 88 940,74

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 256 550,37

Pozostałe koszty 25 826,22

Pozostałe koszty-STYPENDIA 1 500,00

Pozostałe koszty-1% 32 238,96

Koszty pozostałe działalności statutowej 0,00

RAZEM  KOSZTY STATUTOWE 514 747,57

KOSZTY OGÓLNE ZARZĄDU 127 036,93

Zużycie materiałów i energii 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 51 907,61

Pozostałe koszty 75 129,32

             Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Koszty finansowe 0,00

RAZEM 641 784,50

Wynik na działalności 430 666,75



6)

  dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Statut Fundacji, Rozdział III, Majątek i dochody Fundacji  § 11 stanowi:

  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez założyciela Fundacji, tzn. Edipresse Polska S.A. w kwocie pieniężnej , 

w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych, a w przyszłosci także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości

i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Struktura funduszu własnego

Wyszczególnienie Stan na:

31.12.2020 r. 31.12.2020 r.

1. Fundusz statutowy 194 328,05 194 328,05

2.Fundusz zasobowy

3.Należne wpłaty na fundusz zasobowy

4.Wynik finansowy netto za rok obrotowy -2 847,34 430 666,75

5.Wynik finansowy netto z lat ubiegłych 279 990,99 277 143,65

Razem poz. 471 471,70 902 138,45

7)

              jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat 

uzyskanych przychodów i poniesionych  kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 

wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychody i wydatki 1% 2021 r.

Przychody  40 246,03          



Wydatki 32 238,96          

                Środki  z 1% podatku  w 2021 r.zostały przeznaczone   zakup sprzętu rehabilitacyjnego

oraz na turnusy rehabulitacyjne dla dzieci z Rodzin Zastępczych i RDDZ.

Niewydatkowana kwota na koncie 1% wyniosła na dzień 31.12.2021 r. - 41 377,86 zł.

8)

                  inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy,

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy.
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