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Wprowadzenie do sprawozdania finanso-wego FUNDACJA HENRYK

I. Dane identyfikujące badaną jednostkę
1. Nazwa firmy:
FUNDACJA HENRYK
2. Adres siedziby jednostki:
Siedzibą fundacji jest Bolęcin

32-540 Trzebinia ul. Piaskowa 34
3. Forma działalności gospodarczej:
podmiot działający zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą
z dnia 6 kwietnia 1984 r. prawo o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46,
poz.203) oraz na podstawie Statutu Fundacji.
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
4. Przedmiot działalności gospodarczej:
są:

Celami fundacji

1) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji
2) stworzenie silnego środowiska artystycznego, które pośrednio
wspierałoby działalność

3)

działalność

i rozwój fundacji jako mecenasa kultury i sztuki

w zakresie nauki, edukacj~

naciskiem na

kształcenie

w zakresie

oświaty

i wychowania z

wrażliwości społecznej, otwartośc~

humanitaryzmu, etyki i filozofii,
4)

działalność wspomagająca
zwłaszcza

rozwój wspólnot i

społeczności

lokalnych,

w zakresie akcji wolontariackich polegających na współp~cy

oraz wym1ame

doświadczeń

ze wspólnotami i

społecznościami

lokalnymi,
5) wspieranie procesów demokratycznych, oddolnych inicjatyw i ro~oju
społeczeństwa

6) inicjowanie

obywatelskiego otwartego na różnice

i wspieranie

współpracy

interdyscyplinarnej

m~ędzy

środowiskami naukowymi i artystycznymi

7) działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy
środowisk

twórczych

8) promowanie i prowadzenie działalności na rzecz grup społecznie
dyskryminowanych we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej
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i publicznej, ze względu m.in. na: pochodze
nie, płeć, status społeczny,
orientację seksualną, stan zdrowia,
poziom sprawności, miejsce
zamieszkania, rodzaj wykonywanej pracy lub
działalności, a także ze
względu na inne przesłanki
9) działalność wspierająca rozwój przedsię
biorczości, szczególnie w
zakresie kształtowania umiejętności współpra
cy i prac y metodą projektu,
1O) działalność wspomagająca technicznie,
szkolnictwo, informacje lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podm
ioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013
roku o dzia
łalności pożytku

publicznego i_ o wolontariacie, w zakresie
realizacji zadań pożytku
publicznego określonych tą ustawą
5. Podstawy prawne i gospodarcze działalnoś
ci:
akt założycielski Fundacji został sporządzony

dnia 17 stycznia.2016 roku.

Dni a 19.04.2016 r. postanowieniem Sądu
Rejonowego w Krakowie-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, jednostka została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000613085.
II. Fundacja została utworzona na czas nieo
gran

m.

iczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od

01.01.2021 do 31.12.2021 r.
IV. Jednostka nie posiada wewnętrznych jedn
ostek organizacyjnych.
V. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone
przy założeniu kontynuacji bieżącej działaln
ości
Fundacji.

VI. W okresie objętym sprawozdaniem nie
- nastąpił

o połączenie

VII. Przyjęte zasady polityki rachunkowośc
i

Fundacji z

inną spółką.

Zastosowano zasady i met ody rachunkowośc
i, w tym metody wyc eny akty wów
i pasywów
oraz pomiaru wyn iku finansowego zgodnie
z ustawą ·z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz.
694 z późniejszymi zmianami).
Wartości niematerialne

i prawne

Początkowe ujęcie wartości

niematerialnych i prawnych następuje według
ce~ nabycia lub
kosz tu wytworzenia. Po ujęciu początkowym
wartości niematerialne i praw ne są wyc
eniane
według cen naby cia lub kosz tu wytw
orzenia pomniejszonych o umorzenie i odpi
sy z tytułu
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trwałej utraty wartości. Wartości niemateńalne ·i prawne są amortyzowane liniowo
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Fundacja uznała, że stawki amortyzacyjne odpowiadające szacowanemu okresowi
ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych są' zgodne ze stawkami
amortyzacyjnymi ujętymi w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.500,00 zł są traktowane jako
materiały.

Środki trwale

Środki trwałe ujęto w wysokości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości
przeszacowanej, powiększonych o koszty ich ulepszenia oraz pomniejszonych o umorzenie
i_odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość począ!kowa środków trwałych została
wykazana w bilansie według wartości księgowej netto.

Środki trwałe . są amortyzowane w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej

użyteczności.

Fundacja

uznała, że

stawki amortyzacyjne

odpowiadające

szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środków trwałych zgodne są ze
stawkami amortyzacyjnymi

ujętymi

w ustawie z dnia 15.02.1992 roku o podatku

dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe są amortyzowane począwszy od miesiąca
następującego

po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 1.500,00 zł lecz poniżej 3.500,00 zł są

odnoszone w koszty działalności w miesiącu ich zakupu poprzez jednorazowy odpis
amortyzacyjny. Środki trwałe poniżej 1.500,00 zł są traktowane jako materiały.
Środki trwale w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceruane w wysokości ogółu kosztów pozostających

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem w tym kosztów finansowych,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Zapasy
Towary ujmowane są w momencie przyjęcia według cen zakupu, natomiast rozchód towaru
odbywa się według ceny przeciętnej.
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Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej

o odpisy

aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych
zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio

odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokośc~ zalicza się

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Trans.akcje w walucie obcej
Zobowiązania wyrażone

w walucie obcej wycenia się w ciągu roku po kursie

obowiązującym w dniu zawarcia transakcji lub wyznaczonym na dowodzie odprawy celnej,

a na koniec roku- po kursie średnim dnia danej waluty,

ogłaszanym przez NBP.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do

terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe
Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
przyszłych

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy.

Kapitały własne

Kapitały własne

(z podziałem na ich rodzaje)

zostały ujęte według wartości

nominalnej.

Rezerwy
W Fundacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy
emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
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·b
Fundacja nie tworzy rezerw 1· aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od oso
prawnych.

Zobowiązania

Zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.
Przychody ze sprzedaży
sprzedaży ujmowane
Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty uzyskane ze
ych o podatek od
w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszon

towaró w i usług (YAT).

Koszty sprzedanych produktów i materiałów
własny sprzedaży, za
Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt
zdawczych i zgodnie z zasadą
wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawo
są na rozliczenia
zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone
międzyokresowe

Pozostałe

kosztó w.

przychody i koszty operacyjne

cjonuje niewątpliwe
Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Fundacja ewiden
straty nadzwyczajne. Do pozostałych
pozostałe przych ody i koszty operacyjne oraz zyski i
i koszty nie związane
przych odów i kosztó w działalności operacyjnej zaliczono przychody
bezpośrednio

ze zwykłą działalnością Fundacji.

Przychody i koszty finansowe
przychodów i kosztów
Ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności
tytułu odsete k są rozpoznawane
dotyczących działalności finansowej. Przychody z
procentowej) jeżeli ich
w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy
otrzymanie nie jest wątpliwe.

Wynik finansowy netto
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Bilans - AktyWa

CJAHEN RYK
BILANS na dzień 31.12.2021r.
AKTYWA
Lp.

A
I
li
Ili

IV
V
B

I

li
Ili
IV
C

Wyszczególn lenle

AKTYWA TRWAŁE
Wartości nlematerlaln e

I orawne
Rzeczowe aktvwa trwale

Należności dluaotermlno we
lnwestvcie dluaotermlno we
Dluaotermln owe rozliczenia miedzvokres owe
AKTYWA OBROTOWE
Zaoasv
Należnoścl krótkotermin owe
lnwestvcle krótkotermin owe
Krótkotermin owe rozlicz~nla międzyokresowe
NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY

RAZEM AKTYWA

Stan na koniec
roku bleżacego
0,00

Stan na koniec
roku ooprzednieg o

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 702,99
0,00
5 851,45
48 851,54
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 871,36
0,00
0,00
9 871,36
0,00

54 702,99

9 871,36

Katowice, dnia 30.06.2022

Imię, nazwisko i podpis kierownika Jednostki

Ale~nder Celusta

~
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Bilans • Pasywa

ACJAHENRYK
BILANS na dzień 31.12.2021r.
PASYWA
Wyszczególnlenle

Lp.
A

I
li
Ili
IV
B
I
li
Ili

KAPITAŁ (FUNDUSZ\ WŁASNY

Fundusz statutowv
Pozostałe fundusze
Zvsk (strata lat ublealvch
Zvsk (strata netto
ZOBOWIAZJ INIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA
Rezerwv na zobowlazanla
Zobowiązania dłu<1otermlnowe

Zobowlazanla krótkoterminowe
IV Rozliczenia ml9dzyokresowe
RAZEM PASYWA

Stan na koniec
Stan na koniec
roku poprzedniego
roku bieżącego
9 871,36
42 295,60
1 968,46
9 871 ,36
0,00
0,00
0,00
0,00
902,90
7
32424,24
0,00
12 407,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12407,39
0,00
0,00
9 871,36
54 702,99

Katowice, dnia 30.06.2022
Imię, nazv.isko I podpis klercMnlka jednos1kl

MA .,,ft.., ~
( f~

arzqdu Fundacji

Bilans - Rachunek zysków I strat

UNDACJA HENRYK
31.12.2021 r.
RACHUNEK ZVSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2021 r. do
~

Wyszczególnienie

Lp,

A.
I

Przychody z dzlałanoścl statutowej
Inne przychody statutowe

N Dotacje
B. Koszty realizacji zadań statutowych

C.
D.
E.
I.
li.
Ili.

Usługi obce

Podatki i opiaty
IV. Wynagrodzenia I ubezpieczenia
F. Przychody finansowe

G. Koszty finansowe

H.

Za poprzedni
rok obrotowy

22997,02

Wynik finansowy dzlałalnoścl statutowej
Pozostałe przychody
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii

Zabl~ c:y
rok obrotowy
55421,26
10000,00
45421,26

_
~~> L_
.

i o J) I ! ' ~
fV~ prezes zarządu Fu

53443,00

3 707,00
4400,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61 550,00
0,00

32424, 24

7 902,90

lmę, nazwisko I podpis kleruwnlka Jednmlkl

Aleksander Celusta

10250,00
46 900,00

32 424,24
0,00

Wynik finansowy

Katowice, dnia 30.06.2022

57150,00

0,00
0,00
0,00

DODA TKOW E INFO RMA CJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FUN DAC JA HENRYK

ZA OKRE S OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA ROK 2021
1. Henryk Fundacja nie
.
2. Henryk Fund . . posiada środków trwałych.
aCJa nie posiada gruntów .
3. Henryk Fundacja nie P . d ś
uzytkowanych wieczyści.
4 N"
osia a rodków trwały h . k
·
ie wystąpiły zobowiązan·i
b
.
c uzyt owanych na podstawie umowy leasingu.
b
a Wo ee budzetu p •
udynków lub budowli.
anstwa z tytułu uzyskania prawa własności
5. Henryk Fundacja osiągnęła zysk w w k .
.Statutowy.
yso ości 32.424,24 zł, które przeznaczy na Fundusz
6. Nie tworzono rezerw.
7. Nie dokonano aktualizacja wartości należności.
8. Brak zobowiązań długoterminowych.
9.

Brak czynnych i biernych rozliczeń

międzyokresowych.

10. Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji.
11. Brak zobowiązań warunkowych.
12. Braki zobowiązań aktualizujących środki trwałe.
13; Brak odpisów aktualizujących środki trwałe.
14. Nie zaniechano działalności w/w okresie.
15. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
1~. Brak inwestycji rozpoczętych.
17. Brak nakładów na nie finansowe aktywa trwałe.
18. Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych ze względu na wielkość
zatrudnienia, przychód i sumy bilansowe.
19. Nie zawarto nieuwzględnionych w bilansie umów, które by istotnie wpłynęły na sytuację
majątkową, finansową

i wynik finansowy.
20. Fundacja nie zawierała istotnych transakcji na innych warunkach

niż

rynkowe ze stronami

powiązanymi.

21. Nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących.

22. Nie wypłacono wynagrodzenia dla biegłego rewidenta.
23. w sprawozdaniu nie odnotowano żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
24. Nie odnotowano żadnych zdarzeń w okresie po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym .
25. W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości.
26. Brak wspólnych niepodlegających konsolidacji przedsięwzięć.
27. Brak transakcji z podmiotami powiązanymi.

·/'.leksan~er Celusta
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