
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA ROK 2018 
(kopia potwierdzona dla celów wewnętrznych) 

 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 
do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z pózn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-088 Warszawa, ul. Majdańska 5 lok. 23 
NIP 9512336073, REGON 142886373, KRS 0000382481 



 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
1.  Nazwa jednostki FUNDACJA EF KROPKA 
 

Adres siedziby 04-088 Warszawa, ul. Majdańska 5 lok. 23 

 

Organ rejestrowy : 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

NIP  9512336073,   REGON  142886373,   KRS 0000382481 
 

 

2. Fundacja została powołana aktem notarialnym w dniu 26 marca 2010 r. i wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 31 marca 2011 r. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 

przez jednostkę. 

5.  Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z pózn. zm.). Przyjęcie załącznika 6 wynika ze zmiany 

przepisów ustawowych, w których po raz pierwszy wprowadzono w roku obrotowym 2017 załącznik do ustawy 

przeznaczony dla organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na tę zmianę prawa Fundacja dostosowała zasady 

polityki rachunkowości do nowego wzoru sprawozdania. Wartości historyczne w sprawozdaniu przekształcono 

do postaci porównywalnej. Obowiązujące od roku obrotowego 2017 zmiany w polityce rachunkowości nie 

wpłynęły na ciągłość wyceny oraz księgowy sposób ujęcia aktywów i pasywów, ani nie wymagają 

retrospektywnej korekty wyników finansowych jednostki. 

 Na dzień bilansowy wycenia się: 

-  środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej (ustalonej według ceny nabycia 

lub wytworzenia) powyżej 10 000 zł, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową 

i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, powiększając o koszty rozbudowy, modernizacji lub 

ulepszenia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do 

ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Aktywa spełniające definicję 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 10 000 zł, po ich wydaniu do 

użytkowania są jednorazowo zaliczane do kosztów działalności, której służą; 

- rzeczowe aktywa obrotowe dzielone są w Fundacji na materiały i towary. Materiały wyceniane są według 

ceny nabycia lub wytworzenia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Darowizny 

rzeczowe (z rozróżnieniem na rzeczy nowe i używane) wycenia się na podstawie udostępnionych 

paragonów; faktur, a w przypadku ich braku, ustala się ich wartość godziwą na podstawie średniej ceny 

rynkowej z portali internetowych (allegro.pl, ceneo.pl etc.). Do towarów zalicza się w Fundacji przedmioty 

darowizny przeznaczone na sprzedaż w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Towary 

wyceniane są według faktycznej ceny zbycia, a jeśli cena zbycia nie jest znana w okresie 

sprawozdawczym, w którym towar przyjęto, ustala się ich wartość godziwą na podstawie średniej ceny 

rynkowej z portali internetowych (allegro.pl, ceneo.pl etc.). W odniesieniu do towarów, których faktyczna 

cena rynkowa, wyznaczona ceną sprzedaży, jest różna od szacunkowej wartości godziwej, kierownik 

jednostki może zarządzić aktualizację wyceny aktywów. 

- pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej; 

- należności oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty. 

Rachunek zysków i strat oraz wynik finansowy ustalany jest według wariantu kalkulacyjnego, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z pózn. 

zm.). 
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FUNDACJA EF KROPKA
Majdańska 5/23
04-088 Warszawa
NIP: 9512336073

Bilans dla organizacji eFkropka
Sporządzony na dzień: 31-12-2018

Nazwa
Wartość na 

dzień 
01-01-2018

Wartość na 
dzień 

31-12-2018
AKTYWA 66 342,7072 458,64
A. Aktywa trwałe 0,000,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,000,00
III. Należności długoterminowe 0,000,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,000,00
V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,000,00

B. Aktywa obrotowe 66 342,7072 458,64
I. Zapasy 0,000,00
II. Należności krótkoterminowe 6 734,948 591,89
III. Inwestycje krótkoterminowe 59 546,2663 699,55
IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 61,50167,20

C. Należne wpłaty na fundusz 
statutowy 0,000,00

Aktywa razem 66 342,7072 458,64

Nazwa
Wartość na 

dzień 
01-01-2018

Wartość na 
dzień 

31-12-2018
66 342,7072 766,14PASYWA
66 342,7072 458,64A. Fundusz własny
11 879,0266 342,70I. Fundusz statutowy

0,000,00II. Pozostałe fundusze
0,000,00III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

54 463,686 115,94IV. Zysk (strata) netto

0,00307,50B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

0,000,00I. Rezerwy na zobowiązania
0,000,00II. Zobowiązania długoterminowe
0,00307,50III. Zobowiązania krótkoterminowe
0,000,00IV. Rozliczenia międzyokresowe

66 342,7072 766,14Pasywa razem

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje 
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie 

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 
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FUNDACJA EF KROPKA
Majdańska 5/23
04-088 Warszawa
NIP: 9512336073

Rachunek zysków i strat eFkropka
Za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Nazwa
Wartość za analogiczny 
okres poprzedniego okr. 

obr.
Wartość za okres 

01-01-2018 - 31-12-2018

87 581,6955 717,91A. Przychody z działalności statutowej
87 581,6955 717,91I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
0,000,00III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

56 167,2461 122,50B. Koszty działalności statutowej
56 167,2461 122,50I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
0,000,00III. Koszty pozostałej działalności statutowej

31 414,45-5 404,59C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)
45 392,4042 550,00D. Przychody z działalności gospodarczej
15 895,6727 137,42E. Koszty działalności gospodarczej
29 496,7315 412,58F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)
6 491,804 104,00G. Koszty ogólnego zarządu

54 419,385 903,99H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)
0,000,00I. Pozostałe przychody operacyjne
0,000,00J. Pozostałe koszty operacyjne

44,30227,67K. Przychody finansowe
0,0015,72L. Koszty finansowe

54 463,686 115,94M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
0,000,00N. Podatek dochodowy

54 463,686 115,94O. Zysk (strata) netto (M - N)

.......................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje 
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie 

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 

.......................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 



INFORMACJA DODATKOWA 
 do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

na podstawie załącznika nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

 

1. Fundacja nie zaciągała w roku 2018 żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności w postaci 

dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych. 

2. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła kredytów członkom organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorujących. 

3. Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała aktywów długoterminowych, w szczególności: środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na aktywa obrotowe w dniu bilansowym składały się: 
należności krótkoterminowe w kwocie 8 591,89 zł, środki na kontach bankowych w łącznej kwocie 
63 699,55 zł. Ponadto po stronie aktywów występowało rozliczenie międzyokresowe wynikające 
z zaliczkowej opłaty za utrzymanie serwisu internetowego w kwocie 167,20 zł. Na pasywa w dniu 
bilansowym składały się: fundusz statutowy w kwocie 66 342,70  zł, wynik finansowy w wysokości 
6 115,94 zł oraz zobowiązanie krótkoterminowe z tyt. usług w kwocie 307,50 zł. 

4. W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody łączne w wysokości 98 495,58 zł, na co 
składały się: przychody z darowizn w kwocie 12 509,91 zł,  sprzedaży usług w ramach pomocniczej 
działalności gospodarczej 42 550 zł, przychody finansowe z lokat wyniosły 227,67 zł. 

Z tytułu realizacji zadań publicznych przychody wyniosły: ze środków publicznych Miasta Stołecznego  
Warszawy, Dzielnicy Wola – 4 738 zł, ze środków Województwa Mazowieckiego – 38 470 zł. 

5. Na koszty w wysokości 88 275,64 zł w okresie sprawozdawczym składały się: koszty poniesione z dotacji 

zadań publicznych 43 208 zł, koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ponoszone ze środków 

własnych 17 914,50 zł, koszty działalności gospodarczej 27 137,42 zł oraz koszty ogólnego zarządu 

4 104 zł. Ponadto w roku obrotowym zanotowano ujemne różnice kursowe o wartości 15,72 zł 

6. Decyzją Rady Fundacji w okresie sprawozdawczym zwiększono fundusz statutowy w wysokości 

11 879,02 zł o wynik finansowy z roku 2017. Po podwyższeniu wartość funduszu statutowego na koniec 

okresu sprawozdawczego wyniosła 66 342,70 zł. 

7. Fundacja nie posiada statusu OPP i nie jest upoważniona do otrzymywania środków z tytułu 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

8. Opóźnienie w sporządzeniu niemniejszego sprawozdania finansowego wynikało z konieczności zmiany 

podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe i opóźnień w przejęciu dowodów księgowych od podmiotu 

prowadzącego księgi rachunkowe w okresie sprawozdawczym. 

 
 

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w postaci elektronicznej w Warszawie oraz opatrzono pierwszym 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w dniu 10 lipca 2019 r. 
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