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FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
ORAZ DZIECIOM I MŁODZIEŻY "AUXILIUM"
REGIS 2, 32-700 BOCHNIA
Tel.: , NIP: 8681959652
nazwa banku,
numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
NIP

8681959652

KRS

0000410419

Nazwa firmy
Siedziba

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ DZIECIOM I MŁODZIEŻY "AUXILIUM"

Województwo

Powiat

małopolskie

bocheński

Gmina

Miejscowość

Bochnia

BOCHNIA

Adres
Kod kraju

PL

Województwo

małopolskie

Powiat

Gmina

bocheński

Bochnia

Ulica

Nr domu

REGIS

2

Miejscowość

Kod pocztowy

BOCHNIA

32-700

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Nr lokalu

Poczta

BOCHNIA
Data od
Data do

01.01.2021
31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
TAK
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie
zagrożenie
kontynuowania działalności)
kontynuowania przez nią działalności
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i
pasywów na dzień bilansowy są:
- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych-ceny ich nabycia
- dla niespłaconych zobowiązań-kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,
- dla środków pieniężnych w kasie i w banku-ich wartość nominalna
- dla należności- w kwocie wymaganej zapłaty
- kapitały(fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości nominalnej
W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów i pasywów
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:
• składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10000 zł. Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
• składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł. Fundacja zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do
ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Fundacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następnym po przyjęciu do
użytkowania
ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy jest wyrażony w mierniku pieniężnym jako rezultat działalności fundacji osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być dodatni albo ujemny.
Wysokość wyniku zależy od:
• wyniku na działalności statutowej,
• wyniku na działalności gospodarczej,
• pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
• przychodów i kosztów z tytułu operacji finansowych,
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami rachunkowości. W sprawozdaniu
finansowym ujęto zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną. Ewidencja i rozliczenie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na
poszczególne projekty.
pozostałe
Fundacja nie posiada aktywów trwałych,
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wynoszą 755508,83 zł
Środki pieniężne na rachunku walutowym wynoszą 170 euro
ŚRodki pieniężne w kasie wynoszą 87,96 zł
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FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
ORAZ DZIECIOM I MŁODZIEŻY "AUXILIUM"
REGIS 2, 32-700 BOCHNIA
Tel.: , NIP: 8681959652
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze
za poprzedni rok obrotowy

756 313,70

685 707,36

0,00

Aktywa trwałe

0,00

0,00

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

0,00

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

756 313,70

685 707,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja
Aktywa razem

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe

0,00

30,10

0,00

Inwestycje krótkoterminowe

756 313,70

685 677,26

0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

0,00

756 313,70

685 707,36

0,00

731 819,83

661 357,15

0,00

Fundusz statutowy

2 000,00

2 000,00

0,00

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

0,00

Pasywa razem
Fundusz własny

659 357,15

699 714,83

0,00

Zysk (strata) netto

70 462,68

-40 357,68

0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

24 493,87

24 350,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

24 493,87

24 350,21

0,00

0,00

0,00

0,00
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FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
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nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych
Pozycja
Przychody z działalności statutowej

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze
za poprzedni rok obrotowy

399 380,13

290 830,30

0,00

399 380,13

290 830,30

0,00

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

0,00

287 129,24

274 063,99

0,00

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty działalności statutowej

287 129,24

274 063,99

0,00

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

0,00

112 250,89

16 766,31

0,00

40 040,00

8 590,00

0,00

1 040,00

451,57

0,00

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

39 000,00

8 138,43

0,00

Koszty ogólnego zarządu

80 998,86

72 012,75

0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej

70 252,03

-47 108,01

0,00

Pozostałe przychody operacyjne

0,06

6 377,00

0,00

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

0,00

210,59

384,89

0,00

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M - N)

0,00

11,56

0,00

70 462,68

-40 357,68

0,00

0,00

0,00

0,00

70 462,68

-40 357,68

0,00
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Sprawozdanie Finansowe
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM
za rok 2021
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer
we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM
ul. Regis 3, 32-700 Bochnia
nr KRS: 0000410419
2. wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3.wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku
4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad
określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień
bilansowy są:
• dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych-ceny ich nabycia
• dla niespłaconych zobowiązań-kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,
• dla środków pieniężnych w banku-ich wartość nominalna
• dla należności- w kwocie wymaganej zapłaty
• kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości
nominalnej
W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian
dotyczących wyceny aktywów i pasywów
Wynik finansowy jest wyrażony w mierniku pieniężnym jako rezultat działalności fundacji
osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być dodatni albo ujemny. Wysokość wyniku
zależy od:
• wyniku na działalności statutowej,
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•
•
•

wyniku na działalności gospodarczej,
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
przychodów i kosztów z tytułu operacji finansowych,

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:
•
składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10000 zł. Fundacja
zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
•
składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł. Fundacja
zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do
ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Fundacja dokonuje
odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania
Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów,
oraz ustala się wynik i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje
były porównywalne
INFORMACJA DODATKOWA
1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych,
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie
Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o
aktywach i pasywach.
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów
Fundacja nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju
3)Uzupełniające dane o aktywach i pasywach fundacji:
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach
bankowych i w kasie. W pozycji zobowiązania krótkoterminowe ujęte są faktury zapłacone w
następnym roku.
Aktywa
Aktywa trwałe: nie posiada.
Aktywa obrotowe:
- środki finansowe w kasie: 87,96 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym:755 508,83 zł
-środki finansowe na rachunku walutowym 170 euro
Pasywa
Fundusze Własne:
- fundusz statutowy: 2000,00 zł,
- wynik roku: 70 462,68 zł
Zobowiązania i rezerwy:
- zobowiązania krótkoterminowe: 24 405,91 zł

2

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów na dzień́ 31.12.2021 r.
W 2021 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 439 630,78 zł, w tym:
- darowizny z działalności statutowej nieodpłatnej 52 143,57 zł
- darowizny pieniężne ze zbiórek publicznych 3 713,50 zł
- darowizny ze wskazaniem 46 496,20 zł
- inne przychody finansowe 210,59 zł
- przychody z działalności gospodarczej 40 040,00 zł
- 1% - 197152,98 zł
- pozostałe przychody operacyjne 0,06 zł
5) Informacja o poniesionych kosztach na dzień 31.12.2021 r.
W 2021 r. Fundacja poniosła koszty o łącznej wysokości 369 168,10 zł,
w tym:
- na realizację celów statutowych w wysokości 287 129,24 zł
- na administrację w wysokości 80 998,86 zł
- koszty działalności gospodarczej 1 040,00 zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy jednostki, określony w statucie fundacji nie uległ zmianie i wynosi 2000
zł.

Sporządzono dnia:
06.06.2022 r.
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