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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-05-06

KodSprawozdania: SprFinOpWZlotych ( kodSystemowy: SFJOPZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba

NazwaFirmy: Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II

Siedziba

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: m.Bydgoszcz

Gmina: m.Bydgoszcz

Miejscowość: Bydgoszcz

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: m.Bydgoszcz

Gmina: m.Bydgoszcz

Nazwa ulicy: Dworcowa

Numer budynku: 12

Numer lokalu: 5

Nazwa miejscowości: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-010

Nazwa urzędu pocztowego: Bydgoszcz

Identyfikator podatkowy NIP: 9532388239

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000039541

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym



strona 2 z 6Biegły rewident: Jarosław Ochocki 
Wygenerowano ze strony h�ps://www.pibr.org.pl, 2021-05-06 11:27, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.

Od: 2020-01-01

Do: 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie
kontynuowana
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
1) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł
przyjęto do używania, uwzględniając poniższe uproszczenia:
- składniki majątku trwałego o cenie nabycia niższej niż 3.500,00 zł są w momencie zakupu odpisane w koszty.
- składniki majątku trwałego, których cena nabycia wynosi od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł są jednorazowo
odpisywane w koszty amortyzacji w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Wyboru metody i stawki amortyzacji dokonuje kierownik jednostki.
3) udziały w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwałych-według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości;
4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad o kreślonych w pkt.3
lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek
podporządkowanych;
5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości)
rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa;
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się:
a) materiały i towary - w cenach zakupu przy czym rozchód wycenia się wg zasady FIFO
b) produkty - po koszcie wytworzenia nie wyższym od cen ich sprzedaży ne�o na dzień bilansowy;
7) należności - w kwocie wymagalnej zapłaty; odsetki od należności nie są naliczone;
7a) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
7b) na należności wątpliwe tworzone są odpisy aktualizujące wartość należności;
8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, nie nalicza się odsetek od niezapłaconych kwot;

ustalenia wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Aktywa razem 1 402 136,40 495 032,42

Aktywa trwałe 616 686,97 14 119,34



strona 3 z 6Biegły rewident: Jarosław Ochocki 
Wygenerowano ze strony h�ps://www.pibr.org.pl, 2021-05-06 11:27, ostatnia aktualizacja czytnika: 14 lutego 2020 r.

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 616 482,87 13 421,91

Należności długoterminowe 0,00 0,00

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 204,10 697,43

Aktywa obrotowe 785 449,43 480 913,08

Zapasy 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 12 762,21 14 865,44

Inwestycje krótkoterminowe 767 077,96 458 079,23

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 609,26 7 968,41

Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Pasywa razem 1 402 136,40 495 032,42

Fundusz własny 746 740,79 462 340,89

Fundusz statutowy 59 268,21 59 268,21

Pozostałe fundusze 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych 403 072,68 0,00

Zysk (strata) ne�o 284 399,90 403 072,68

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 655 395,61 32 691,53

Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

Zobowiązania długoterminowe 90 475,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 64 920,61 32 691,53

Rozliczenia międzyokresowe 500 000,00 0,00

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 1 947 630,22 2 416 532,53

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 878 938,93 1 735 377,11
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 61 353,62 188 252,58

Przychody z pozostałej działalności statutowej 7 337,67 492 902,84

Koszty działalności statutowej 1 021 546,52 1 260 901,94

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 839 078,47 744 325,20

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 179 468,05 516 576,74

Koszty pozostałej działalności statutowej 3 000,00 0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 926 083,70 1 155 630,59

Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 0,00 0,00

Koszty ogólnego zarządu 723 837,41 751 491,90

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 202 246,29 404 138,69

Pozostałe przychody operacyjne 91 723,74 120,48

Pozostałe koszty operacyjne 1 392,16 0,92

Przychody finansowe 0,53 0,22

Koszty finansowe 7 738,50 207,79

Zysk (strata) bru�o (H + I - J + K - L) 284 839,90 404 050,68

Podatek dochodowy 440,00 978,00

Zysk (strata) ne�o (M - N) 284 399,90 403 072,68

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis
patrz załacznik

Załączony plik
Informacja_dodatkowa_wg_zal._6.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,
stratą) bru�o. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) bru�o za dany rok 0,00 0,00
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Rok bieżący Rok poprzedni

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

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

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00
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Rok bieżący Rok poprzedni

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00


