FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA

Sprawozdanie finansowe za okres
Od 01-01-2020 do 31-12-2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa: Fundacja Rozwiń Skrzydła
Siedziba:
Al. Józefa Piłsudskiego 16, 20-011 Lublin
Numery identyfikujące podmiot:
KRS: 0000305952, NIP: 9462555501

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4.

Założenie kontynuowania działalności Fundacji
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

5.

Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy

6.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru:
Sprawozdanie finansowe Fundacji Rozwiń Skrzydła zostało sporządzone według zasad obowiązujących
dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zmianami) z wyjątkiem spółek
kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 tej ustawy. Sprawozdanie nie
podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Metody 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 były:
dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: ceny ich nabycia,
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – ceny ich nabycia
dla niespłaconych zobowiązań – kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy
dla nieotrzymanych należności – kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy
dla środków pieniężnych w banku i kasie – ich wartość nominalna.
Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego
Fundacja Rozwiń Skrzydła sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Wynik
finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i
kosztów oraz ostrożnej wyceny.

7.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające:
Nie dotyczy
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Fundacja Rozwiń Skrzydła
Al.. Piłsudskiego 16
20-011 Lublin
NIP 9462555501; KRS 0000305952
Rachunek zysków i strat
Dane w PLN

Nazwa pozycji
A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
I . Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)

za okres
za okres
01-01-2019
01-01-2020
do 31-12-2019 do 31-12-2020
241 104,97
249 183,96
22 087,07
28 724,96
219 017,90
220 459,00
243 916,94
249 277,12
24 899,04
28 515,75
219 017,90
220 761,37
- 2 811,97
93,16
- 2 811,97
93,16
3 080,02
1 136,07
26,99
39,21
4,72
2,53
236,34
1 001,17
236,34
1 001,17
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BILANS - Aktywa - dane w PLN
Nazwa pozycji
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Aktywa razem

na dzień
31-12-2019
2 200,80
2 200,80
-

na dzień
31-12-2020
1 332,90
1 332,90
-

29 555,29
2 816,08
26 422,14
317,07
31 756,09

18 777,61
7 628,12
10 647,74
501,75
20 110,51

na dzień
31-12-2019
11 325,48
600,00
10 489,14
236,34
20 430,61
8 480,61
11 950,00
31 756,09

na dzień
31-12-2020
6 497,85
600,00
4 896,68
1 001,17
13 612,66
13 612,66

BILANS Pasywa - dane w PLN
Nazwa pozycji
A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
C. Pasywa razem

20 110,51
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020
FUNDACJI ROZWIŃ SKRZYDŁA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Nazwa i siedziba jednostki
Fundacja Rozwiń Skrzydła, z siedzibą przy Alei Józefa Piłsudskiego 16, 20--011 Lublin,
NIP 9462555501, REGON 060363919
Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 14.05.2008 roku pod numerem
0000305952. Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy KRS

2.

Czas trwania jednostki
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020

4.

Podstawa sporządzanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(z późniejszymi

zmianami).

Sprawozdanie

finansowe

zostało

sporządzone

przy

założeniu

kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację. Panująca w 2020
roku pandemia COVID-19 niewątpliwie wpłynęła na poziom przychodów Fundacji w początkowym
okresie ograniczeń wprowadzonych przez rząd. Zarząd Fundacji na bieżąco monitorował sytuację
i podejmował działania mające na celu zminimalizowanie skutków pandemii, co przełożyło się na
wzrost przychodów z działalności statutowej.

5.

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według zasad obowiązujących dla jednostek, o których
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek,
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 tej ustawy. Sprawozdanie nie podlega weryfikacji przez
biegłego rewidenta.
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 były:
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dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: ceny ich nabycia,
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne; dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych: ich ceny
nabycia; dla niespłaconych zobowiązań: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy, dla
otrzymanych należności: kwoty należne na dzień bilansowy; dla środków pieniężnych w banku
i w kasie: ich wartość nominalna.
Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym.
Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: przedmioty
o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 2.000,- zł
odpisuje się w koszty zużycia materiałów pod datą przekazania do używania w pełnej wartości
początkowej. Przedmioty o wartości początkowej ponad 2.000,- zł lecz nie przekraczającej kwoty
10.000,- zł zalicza się do środków trwałych. Amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez odpis
jednorazowy w koszty ich pełnej wartości w miesiącu ich przekazania do użytkowania. Pozostałe środki
trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Wartości niematerialne
i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,- zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości
w koszty. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000,- zł wprowadza
się do ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych. Są one amortyzowane według
przyjętych zasad i stawek podatkowych. Dopuszczalne jest wprowadzenie do ewidencji
i amortyzowanie metodą liniową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych o wartości jednostkowej niższej niż 2.000,- zł.
Metoda sporządzania rachunku zysków i strat: Fundacja Rozwiń Skrzydła sporządza rachunek zysków
i strat w układzie kalkulacyjnym. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
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II. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Nota 1
Zobowiązania finansowe
Lp.

Tytuł

1

Zobowiązania finansowe,
w tym z tytułu:
a) dłużnych instrumentów
finansowych
b) gwarancji, poręczeń lub
zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie
Zobowiązania finansowe
dotyczące jednostek powiązanych
i stowarzyszonych, w tym z tytułu:
a) dłużnych instrumentów
finansowych
b) gwarancji, poręczeń lub
zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie

2

Wartość zobowiązań
na początek roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość zobowiązań
Na koniec roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Charakter i forma wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo
Lp.

Tytuł

Hipoteka

Zastaw

Przewłaszczenie

1

Kwota zobowiązania, w tym:
a) kredyty i pożyczki
b) zobowiązania podatkowe
Kwota zabezpieczenia, w tym:
a) kredyty i pożyczki
b) zobowiązania podatkowe

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

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

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

2

Weksel
własny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Inne

Razem

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

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

Nota 2
Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego,
nadzorującego albo administrującego
Lp.

1

2

3

Organ
Zarządzający:
a) pożyczka
b) zaliczka
c) zobowiązania
zaciągnięte w ich
imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń
Nadzorujący:
a) pożyczka
b) zaliczka
c) zobowiązania
zaciągnięte w ich
imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń
Administrujący:
a) pożyczka
b) zaliczka
c) zobowiązania
zaciągnięte w ich
imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń

Kwota
udzielonego
świadczenia
0,00
0,00
0,00

Główne warunki
Umowy
Oprocentowanie
Pozostałe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Kwota
odpisana lub
umorzona
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kwota
spłacona

Stan na
koniec roku
0,00
0,00
0,00
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Nota 3 - Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA
A Aktywa trwałe
I
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe, w tym:
- urządzenia techniczne i maszyny
- inne środki trwałe
II Należności długoterminowe
1. Od pozostałych jednostek
B Aktywa obrotowe
I
Należności krótkoterminowe, w tym:
1. Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług
II Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym
III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
PASYWA
A Fundusz własny
I
Fundusz statutowy
II Zysk (strata) z lat ubiegłych
III Zysk (strata) netto
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych
i innych tytułów publicznoprawnych
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

1 332,90
1 332,90
1 332,90
1 332,90
18 777,61
7 628,12
5 437,47
10 647,74
3 801,68
6846,06
501,75

6 497,85
600,00
4 896,68
1 001,17
13 612,66
13 612,66
5 448,85
5 171,22
2 991,41

Nota 4
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
I
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
II
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:
1.
Przychody ze zbiórek
2.
Przychody z 1% podatku
3.
Darowizny pieniężne
4.
Loterie fantowe
5.
Zrzutka.pl
6.
Nadwyżka przychodów z lat poprzednich
7.
Programy dotowane (49/WZP/20 – Gmina Lublin)
III
Pozostałe przychody operacyjne
IV
Przychody finansowe

220 459,00
28 724,96
2 782,00
4 683,10
10 622,00
950,00
439,06
5 828,80
3 420,00
1 136,07
-

Nota 5 - Informacje o strukturze poniesionych kosztów
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
I
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
II Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:
1. Koszty pokryte ze zbiórki publicznej
2. Koszty pokryte z 1% (w tym z roku poprzedniego)
3. Koszty pokryte z darowizn pieniężnych
4. Koszy pokryte z loterii fantowych (w tym z roku poprzedniego)
5. Koszty sfinansowane z innych źródeł (odszkodowania)
6.. Koszty programów dotowanych (49/WZP/20 – Gmina Lublin)
III Pozostałe koszty operacyjne
IV Koszty finansowe

220 761,37
28 515,75
2 735,00
7 676,69
10 622,00
2 950,00
1 112,06
3 420,00
39,21
2,53
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Nota 6 - źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku 2020 fundusz statutowy nie uległ zmianie.
Nota 7
Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
W 2020 Fundacja Rozwiń Skrzydła uzyskała przychód z tytułu 1% podatku w kwocie 4.683,10 zł, który został
przeznaczony na nieodpłatną działalność pożytku publicznego w kwocie 4 095,26 zł. Dodatkowo wykorzystano
pozostałą część z wpływów z 1% z roku 2019 w wysokości 3 581,43. Niewykorzystana część została
przeznaczona na nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rok 2021.
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