












































































































FUNDACJA NAGLE SAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016

WARSZAWA

28 CZERWCA 2017



Sporządzenie sprawozdania finansowego

A. Wprowadzenie

Bilans

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Warszawa, 28 czerwca 2017

Piotr Kiembłowski

/Członek Zarządu/

/Osoba odpowiedzialna

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

/Prezez Zarządu/

Olga Puncewicz Katarzyna Kurus

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji

dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym

dokumencie w następującej kolejności:

FUNDACJA NAGLE SAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki

zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. poz. 1047) kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego

sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na

koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się

przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie,

bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.



A. INFORMACJE OGÓLNE

1.

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

3.1. Forma oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Z uwagi na fakt, iż sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z

art. 64 ust. 1 Fundacja odstąpiła od stosowania wszystkich zapisów Rozporządzenia Ministra

Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i

sposobu prezentacji instrumentów finansowych) oraz odstąpiła od sporządzania rachunku

przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1047– dalej „UoR”), według

zasady kosztu historycznego .

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w złotych.

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31

grudnia 2016 roku. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego

istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji

działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej

działalności przez Fundację.

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia

2016 roku. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

Fundacja Nagle Sami („Fundacja”) została utworzona powołana dnia 8 lipca 2011 roku przez Olgę

Puncewicz (Fundator). Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 1A.

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398530. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 145909117 i NIP 5252525087. 

Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie osób, które znalazły się w

trudnym położeniu życiowym, w związku ze śmiercią współmałżonka oraz ich rodzin.

Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

W roku obrotowym oraz do dnia podpisania niniejszego sprawozdania finansowego skład

Zarządu Fundacji przedstawiał się następująco:

• Olga Puncewicz – Prezes Zarządu 

• Piotr Kiembłowski – Członek Zarządu
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.2. Zapasy

3.3. Nałeżności

3.4. Aktywa pieniężne

3.5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

3.6. Kapitał własny

3.7. Zobowiązania 

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży

netto.

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej w

rejestrze sądowym w pozycji kapitał podstawowy.  

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy

aktualizujące ich wartość.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych

kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem

zasady ostrożnej wyceny.

Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników

aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych

przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na

jaki zaciągnięto zobowiązanie.

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 aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut

obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów

finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania,

wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych.
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.8. Rezerwy na zobowiązania

3.9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

3.10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej

wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów

środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach

sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze

świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę

zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w

bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości

świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z

zachowaniem zasady ostrożności.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na: 

• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można

w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku,

w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się

postępowania sądowego;

• prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w

szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń

wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania 

nie jest jeszcze znana.

4



Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.11. Rozpoznawanie przychodów i kosztów

Warszawa, 28 czerwca 2017

Katarzyna KurusOlga Puncewicz

/Członek Zarządu/

Piotr Kiembłowski

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

/Osoba odpowiedzialna

Przychody związane z działalnością statutową uznawane sią w momencie powstania

prawdopodobnych korzyści powstałych w okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie ustalonej

wartości, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku zysków i

strat w momencie ich poniesienia.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w

wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu

wszelkich udzielonych rabatów. 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie 

jest wątpliwe.

/Prezez Zarządu/
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Aktywa (w złotych)

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2.

3. Od pozostałych jednostek 

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

2.

3. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

b)

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 

D. Udziały (akcje) własne 

Aktywa razem

Warszawa, 28 czerwca 2017

-                              

-                              
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale

-                              

-                              

560 942,81                

-                              

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-                              -                              

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Bilans

Na dzień Na dzieńNota

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015

1 200,00                    1 200,00                    

-                              

-                               -                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

1

-                              

 1 200,00                    

-                              

-                              

-                              

1 200,00                    

1 200,00                    

-                              

1 200,00                    

-                              

-                              

 

-                              

/Członek Zarządu/

/Osoba odpowiedzialna

Piotr Kiembłowski

Katarzyna Kurus

/Prezez Zarządu/

Olga Puncewicz

463 525,78                

463 525,78                

 

547 850,32                

8

-                              -                              

-                              -                              

562 142,81                

137,62                       

-                              

547 850,32                

-                              

-                              

1 515,37                    

547 850,32                

-                              

547 850,32                463 525,78                

137,62                       

-                              

-                              

6 054,58                    

-                              

463 525,78                

-                              

487 162,48                

16 244,50                  

22 299,08                  

-                              

16 244,50                  

-                              

-                              

11 439,50                  

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych

-                              

-                              

-                              

-                              -                              

-                              

-                              

-                              

-                              

485 962,48                

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

12 954,87                  

-                              

11 439,50                  

12 954,87                  

-                              

 

-                              

22 299,08                  
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Pasywa (w złotych)

A. Fundusz własny

I. Fundusz podstawowy

II. Fundusz zapasowy, w tym:

III. Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym:

IV. Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym:

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Pozostałe rezerwy

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2.

3. Wobec pozostałych jednostek 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

2.

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

-powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g)

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

Pasywa razem

Warszawa, 28 czerwca 2017

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publiczno-prawnych

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale
-                                 -                                 

1 086,87                      

400,00                          50,00                            

1 036,87                      

-                                 

-                                 

7 045,59                      2 992,02                      

-                                 -                                 

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-                                 

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Bilans

Na dzień

2 000,00                      

-                                 

5

7

43 190,16                    

2 000,00                      

-                                 

31 grudnia 2015

Na dzień

31 grudnia 2016

36 144,57                    

Nota

-                                 -                                 

-                                 -                                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

34 144,57                    

-                                 

525 998,24                 

-                                 

 

 

-                                 -                                 

31 152,55                    

443 972,32                 

-                                 

-                                 

-                                 

-                                 

20 160,51                    

-                                 

20 160,51                    

-                                 

-                                 

-                                 

6 538,02                      

-                                 

-                                 

-                                 

35 317,18                    

-                                 

35 317,18                    

-                                 

408 655,14                 8

24 618,42                    

6 138,02                      

-                                 

-                                 

-                                 

10 745,77                    

505 837,73                 

4 137,11                      

-                                 

4 190,76                      

-                                 

657,93                          

3 502,81                      

-                                 

-                                 

505 837,73                 

-                                 

408 655,14                 

487 162,48                 

505 837,73                 

562 142,81                 

-                                 

408 655,14                 

Olga Puncewicz

                                  

/Członek Zarządu/

                                  

/Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

sprawozdania finansowego/

/Prezez Zarządu/

Piotr Kiembłowski

Katarzyna Kurus
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Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza (w złotych)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II.

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

II. Odsetki, w tym:

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Warszawa, 28 czerwca 2017

-                                 

162,42                          

-                                 -                                 

-                                 

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Rachunek zysków i strat

Rok zakończony 

dnia 31 grudnia 

2016

Rok zakończony 

dnia 31 grudnia 

2015

Nota

-                                 -                                 

655 602,83                 

-                                 -                                 

773 947,31                 655 602,83                 

773 947,31                 11

652 565,04                 

-                                 -                                 

249 015,54                 

-                                 

-                                 

36 501,67                    

197 905,70                 

-                                 

-                                 

-                                 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  zmniejszenie 

- wartość ujemna)

19 585,55                    

75,00                            

767 081,88                 

-                                 

-                                 

24 702,35                    

6 865,43                      

346,26                         

-                                 

-                                 

12,00                            

3 037,79                      

3 049,79                      

346,26                          

-                                 

-                                 

-                                 -                                 

-                                 

3,68                              

-                                 

-                                 

-                                 

7 208,01                      

3,68                              

2 870,93                      

-                                 

-                                 

-                                 

391 401,42                 

574,60                          

-                                 

-                                 

12,00                            

23 310,72                    

-                                 

473 703,44                 

-                                 

57,77                            162,42                         

-                                 

-                                 -                                 

-                                 -                                 

                                                                    

2 992,02                       

-                                 

-                                 

57,77                            

-                                 -                                 

-                                 

-                                 -                                 

-                                 

7 045,59                      

7 045,59                      

-                                 

-                                 -                                 

/Członek Zarządu/

Piotr Kiembłowski

/Prezez Zarządu/ /Osoba odpowiedzialna

13

2 992,02                      

-                                 

Olga Puncewicz Katarzyna Kurus

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

8



1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Na dzień 31 grudnia 2016

Wartość brutto

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Umorzenie

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Wartość netto

Saldo otwarcia

Saldo zamknięcia

Na dzień 31 grudnia 2015

Wartość brutto

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Umorzenie

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Wartość netto

Saldo otwarcia

Saldo zamknięcia

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(w złotych) Grunty Budynki, Urządzenia Środki Inne Razem

(w tym prawo lokale i obiekty techniczne transportu środki

użytkowania inżynierii i maszyny trwałe

gruntu)

 wieczystego

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

 -  -     -     -     -     -   

 -

  -     -     -     -     -    -

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

15 465,00

  -     -     -     -     -    -

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 

 -

 -  -     -     -     -     -   

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

 -

  -     -     -     -     -    -

  -     -     -     -     -   

 

(w złotych) Grunty Budynki, Urządzenia Środki Inne

     

Razem

(w tym prawo lokale i obiekty techniczne transportu środki

wieczystego 

użytkowania inżynierii i maszyny trwałe

gruntu)

 13 965,00  1 500,00 15 465,00

 -  -     -     -     -     -   

 -

  -     -     -     -     -    -

15 465,00

 13 965,00  1 500,00 15 465,00

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 

 -  -     -     -     -     -   

 -

 -  -     -     -     -     -   

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

      

 -

  -     -     -     -     -    -

  -     -     -     -     -   
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2 GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

3 ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE

4

5 FUNDUSZ PODSTAWOWY

Na dzień bilansowy struktura własności funduszu podstawowego Fundacji była następująca:

Na dzień 31 grudnia 2016

(w złotych)

6 FUNDUSZ ZAPASOWY I REZERWOWY

Na dzień 31 grudnia 2016

(w złotych)

7 PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY

8 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

(w złotych)

(w złotych)

inne rozliczenia międzyokresowe: 137,62 137,62

  

Zwiększenia

Wykorzystanie 

Fundusz Pozostałe

zapasowy fundusze rezerwowe

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

Stan początkowy 0,00 0,00

Stan końcowy

0%  -

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed podziałem zysku za rok bieżący. Zarząd Fundacji 

proponuje przeznaczyć zysk na działalność statutową Fundacji.

-niefakturowane koszty usług 8 941,25 8 941,25

-krótkoterminowa część dotacji 399 713,89 496 896,48

inne rozliczenia międzyokresowe: 408 655,14 505 837,73

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2016 Na dzień 31 grudnia 2015

 

Razem 408 655,14 505 837,73

137,62Razem 137,62

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2015Na dzień 31 grudnia 2016

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nie dotyczy

Wartość funduszu

100,00%

Razem -                         1                            

Nie dotyczy.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku fundusz podstawowy Fundacji wynosił 2 tysięcy złotych.

Olga Elżbieta Puncewicz

Na dzień 31 grudnia 2015 roku fundusz podstawowy Fundacji wynosił 2 tysięcy złotych.

w funduszu

Ilość

głosów

Udział

100,00% 2 000,00

podstawowym

Fundacja użytkuje powierzchnię biurową na podstawie umowy najmu. Wartość tego nieamortyzowanego

przez Spółkę  środka trwałego nie jest Spółce znana.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

100,00% 2 000,00
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

9

10 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Na 31 grudnia 2016 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.

Na 31 grudnia 2015 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.

11 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY

Struktura rzeczowa przychodów (rodzaj działalności) ze sprzedaży w latach 2016 i 2015:

Rodzaj działalności (w złotych)

Działalność statutowa nieodpłatna

Działalność statutowa - otrzymane dotacje

Działalność gospodarcza

Przychody netto ze sprzedaży razem

12 INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU

OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju

działalności w roku następnym.

773 947,31 655 602,83

Całość przychodów ze sprzedaży w bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym została osiągnięta w

obrocie krajowym.

13 199,83 9 197,00

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

  

26 986,49 30 208,57

733 760,99

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015

616 197,26

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I

PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych, w tym

również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych, w tym

również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

13 PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)

Zysk (strata) brutto

Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania

-

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu

-

Koszty pomniejszające podstawę opodatkowania

Przychody powiększające podstawę opodatkowania

Podstawa opodatkowania

Wykorzystanie straty podatkowej

Podstawa opodatkowania po rozliczeniu straty

Strata podatkowa do wykorzystania na bilansie otwarcia

Stawka podatkowa

Podatek dochodowy 

Zmiana stanu rezerwy/aktywa z tytułu podatku odroczonego

Podatek dochodowy razem

w tym:

wykazywany w rachunku zysków i strat

wykazywany w kapitale z aktualizacji wyceny

14 KOSZTY WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

15 NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 

16 KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

Waluta

17

6 200,18

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW

NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 oraz w roku poprzednim Fundacja nie zawarła

umów nieuwzględnionych w bilansie mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik

finansowy Fundacji.

EUR 4,4240 4,2615

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 oraz 31 grudnia 2015 roku Fundacja nie poniosła

żadnych kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie.

Ponadto w roku 2016 i 2015 Fundacja nie poniosła i nie planuje w kolejnym roku ponieść nakładów na

ochronę środowiska.

31 grudnia 2015

Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione po średnim

kursie NBP zgodnie z poniższą tabelą:

Na dzień Na dzień

31 grudnia 2016

 -

 -  -

 -

 - -

 -

(589,06)

                                                                                     

19% 19%

 -  -

(589,06) 2 245,12

 -

(0,00)

2 245,12

288,10

1 035,00

6 200,18 288,10

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015

7 045,59 2 992,02

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

Przychody z działalności statutowej

Pozostałe

13 834,83

13 834,83 1 035,00

W roku 2016 i 2015 Fundacja nie poniosła i nie planuje w kolejnym roku ponieść nakładów na

niefinansowe aktywa trwałe.
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

18

Grupa zatrudnionych

Zarząd

Pracownicy umysłowi

Pracownicy fizyczni

Razem

19

Wynagrodzenia (w złotych)

Zarząd Fundacji

Rada Nadzorcza

Razem

20

21

22

23

24

25 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Nie dotyczy.

86 056,00

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu

finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

                                           

Zarówno w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku jak i w roku poprzednim Fundacja

nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

                                          

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM

NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Po dniu bilansowym, to jest po 31 grudnia 2016 roku, nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały

uwzględnione w sprawozdaniu finansowym bieżącego roku obrotowego.

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dokonano żadnych znaczących zmian

zasad (polityki) rachunkowości.

133 548,00

INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM

WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015

86 056,00

6 3

7 4

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB

NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

133 548,00

1 1

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015

Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku jak i w roku poprzednim Fundacja

nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz osobom z ich

rodzin żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

26 WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20 % UDZIAŁÓW

W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

27 POZOSTAŁE DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Warszawa, 28 czerwca 2017

Pozostałe punkty wymagane załącznikiem do Ustawy o Rachunkowości, niewymienione w informacji

powyżej, nie wystąpiły w Spółce w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

/Członek Zarządu/

Olga Puncewicz Katarzyna Kurus

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

Piotr Kiembłowski

Na dzień 31 grudnia 2016 oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka nie posiadała udziałów w innych

jednostkach.

/Prezez Zarządu/ /Osoba odpowiedzialna
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FUNDACJA NAGLE SAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017

WARSZAWA

30 CZERWCA 2018



Sporządzenie sprawozdania finansowego

A. Wprowadzenie

Bilans

Rachunek zysków i strat (kalkulacyjny)

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Warszawa, 30 czerwca 2018

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji

dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym

dokumencie w następującej kolejności:

FUNDACJA NAGLE SAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki

zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z

2018 r. poz. 395) kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania

finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku

obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się

przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie,

bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

/Osoba odpowiedzialna

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

/Prezez Zarządu/

Olga Puncewicz Katarzyna Kurus

Marianna Lutomska

/Członek Zarządu/

/Członek Zarządu/

Anna SokołowskaPiotr Kiembłowski

/Członek Zarządu/



A. INFORMACJE OGÓLNE

1.

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

3.1. Forma oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017

roku. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

Fundacja Nagle Sami („Fundacja”) została utworzona powołana dnia 8 lipca 2011 roku przez Olgę

Puncewicz (Fundator). Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 1A.

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000398530. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 145909117 i NIP 5252525087. 

Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest wspieranie osób, które znalazły się w trudnym

położeniu życiowym, w związku ze śmiercią współmałżonka oraz ich rodzin.

Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

W roku obrotowym oraz do dnia podpisania niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu

Fundacji przedstawiał się następująco:

• Olga Puncewicz – Prezes Zarządu 

• Piotr Kiembłowski – Członek Zarządu

• Anna Sokołowska – Członek Zarządu od 1 lutego 2017 r.

• Marianna Lutomska – Członek Zarządu od 2 listopada 2017 r.

Z uwagi na fakt, iż sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z art.

64 ust. 1 Fundacja odstąpiła od stosowania wszystkich zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w

sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji

instrumentów finansowych) oraz odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz

zestawienia zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994

roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 – dalej „UoR”) według załącznika nr 6

do UoR.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w złotych.

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31

grudnia 2017 roku. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego

istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji

działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej

działalności przez Fundację.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie kalkulacyjnym. 
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.2. Zapasy

3.3. Należności

3.4. Aktywa pieniężne

3.5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

3.6. Kapitał własny

3.7. Zobowiązania 

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej w

rejestrze sądowym w pozycji kapitał podstawowy. 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy

aktualizujące ich wartość.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów

dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i

sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady

ostrożnej wyceny.

Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników

aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez

jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki

zaciągnięto zobowiązanie.

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 aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio

do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i

dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia,

nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych.
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.8. Rezerwy na zobowiązania

3.9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

3.10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na: 

• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w

sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym

z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się

postępowania sądowego;

• prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w

szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń

wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania

nie jest jeszcze znana.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i

obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z

tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze

świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania

można oszacować w sposób wiarygodny.

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w

bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń.

Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady

ostrożności.
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.11. Rozpoznawanie przychodów i kosztów

Warszawa, 30 czerwca 2018

Marianna Lutomska

/Członek Zarządu/

Katarzyna KurusOlga Puncewicz

/Członek Zarządu/ /Członek Zarządu/

Anna SokołowskaPiotr Kiembłowski

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

/Osoba odpowiedzialna

Przychody związane z działalnością statutową uznawane sią w momencie powstania

prawdopodobnych korzyści powstałych w okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie ustalonej

wartości, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku zysków i strat

w momencie ich poniesienia.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w

wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich

udzielonych rabatów. 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie

jest wątpliwe.

/Prezez Zarządu/
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Aktywa (w złotych)

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. Należne wpłaty na kapitał fundusz statutowy

Aktywa razem

Pasywa (w złotych)

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

Pasywa razem

Warszawa, 30 czerwca 2018

Marianna Lutomska

/Członek Zarządu/

410 377,74                 487 162,48                 

 318 370,69                 408 655,14                 

53 501,94                   35 317,18                   

 -                               -                               

371 872,63                 443 972,32                 

 -                               -                               

41 190,16                   34 144,57                   

(4 685,05)                    7 045,59                     

7 -                               -                               

Nota Na dzień Na dzień

31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

38 505,11                   43 190,16                   

 2 000,00                     2 000,00                     

Anna Sokołowska

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

22 299,08                   22 682,12                   

409 177,74                 

-                               

-                               -                               

410 377,74                 

137,62                        

463 525,78                 386 142,77                 

352,85                        

/Członek Zarządu/

/Osoba odpowiedzialna

Piotr Kiembłowski

Katarzyna Kurus

/Prezez Zarządu/

/Członek Zarządu/

Olga Puncewicz

8

-                               -                               

487 162,48                 

-                               

 1 200,00                     1 200,00                     

-                                

-                                -                               

-                               -                               

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
Bilans

Na dzień Na dzieńNota

31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

1 200,00                     1 200,00                     

485 962,48                 

-                               
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Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna (w złotych)

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 (F+G-H)

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 (N-O-P)

Warszawa, 30 czerwca 2018

Marianna Lutomska

/Członek Zarządu/

3,68                             

0,47                           -                                

421,94                      

Olga Puncewicz Katarzyna Kurus

(4 685,05)                 7 045,59                      

13 -                               -                             

                                                               

(4 685,05)                 7 045,59                      

162,42                         

689 727,65              

46 301,96                 

82 902,81                 

-                                

-                                

640 099,07              

464,00                         

732 999,52                 

13 497,30                   

31 933,12                 

29 253,05                   

5 083,63                   4 365,31                      

28 346,08                 22 621,18                   

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
Rachunek zysków i strat

Rok zakończony 

dnia 31 grudnia 

2017

Rok zakończony dnia 

31 grudnia 2016

Nota

746 960,82                 11

643 425,69              746 960,82                 

733 463,52                 

-                             

26 986,49                   

-                                

608 165,95              

49 628,58                 

33 429,71                 

-                             

/Członek Zarządu/ /Członek Zarządu/

/Prezez Zarządu/ /Osoba odpowiedzialna

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

Piotr Kiembłowski Anna Sokołowska

707,04                      

42,47                        

(4 928,15)                 6 865,43                      

346,26                         
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1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Na dzień 31 grudnia 2017

Wartość brutto

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Umorzenie

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Wartość netto

Saldo otwarcia

Saldo zamknięcia

Na dzień 31 grudnia 2016

Wartość brutto

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Umorzenie

Saldo otwarcia

Zwiększenia, w tym:

Transfery

Zmniejszenia, w tym:

Saldo zamknięcia

Wartość netto

Saldo otwarcia

Saldo zamknięcia

      

 -

  -     -     -     -     -    -

  -     -     -     -     -   

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

 -  -     -     -     -     -   

 -

 -  -     -     -     -     -   

15 465,00

 13 965,00  1 500,00 15 465,00

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 

 -

  -     -     -     -     -    -

  -     -     -     -     -   

 13 965,00  1 500,00 15 465,00

 -

gruntu)

wieczystego 

użytkowania inżynierii i maszyny trwałe

(w tym prawo lokale i obiekty techniczne transportu środki

 

(w złotych) Grunty Budynki, Urządzenia Środki Inne

     

Razem

 -

  -     -     -     -     -    -

  -     -     -     -     -   

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

 -

 -  -     -     -     -     -   

15 465,00

  -     -     -     -     -    -

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

 -

  -     -     -     -     -    -

  -     -     -     -     -   

  -     -    13 965,00   -    1 500,00 15 465,00

 -

gruntu)

 wieczystego

użytkowania inżynierii i maszyny trwałe

(w tym prawo lokale i obiekty techniczne transportu środki

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(w złotych) Grunty Budynki, Urządzenia Środki Inne Razem

8



2 GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

3 ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE

4

5 FUNDUSZ PODSTAWOWY

Na dzień bilansowy struktura własności funduszu podstawowego Fundacji była następująca:

Na dzień 31 grudnia 2017

(w złotych)

6 POZOSTAŁE FUNDUSZE

Na dzień 31 grudnia 2017

(w złotych)

7 PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY

8 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

(w złotych)

(w złotych)

 

 

Fundacja użytkuje powierzchnię biurową na podstawie umowy najmu. Wartość tego nieamortyzowanego

przez Spółkę  środka trwałego nie jest Spółce znana.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

100,00% 2 000,00

Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nie dotyczy.

Wartość funduszu

100,00%

Razem -                        100,00%

Nie dotyczy.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku fundusz statutowy Fundacji wynosił 2 tysięcy złotych.

Olga Elżbieta Puncewicz

Na dzień 31 grudnia 2016 roku fundusz statutowy Fundacji wynosił 2 tysięcy złotych.

w funduszu

Ilość

głosów

Udział

100,00% 2 000,00

137,62Razem 352,85

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2016Na dzień 31 grudnia 2017

-krótkoterminowa część dotacji 309 429,44 399 713,89

inne rozliczenia międzyokresowe: 318 370,69 408 655,14

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31 grudnia 2017 Na dzień 31 grudnia 2016

 

Razem 318 370,69 408 655,14

  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed podziałem wyniku za rok bieżący. Zarząd Fundacji

proponuje pokryć stratę zyskami lat ubiegłych.

-niefakturowane koszty usług 8 941,25 8 941,25

Pozostałe

fundusze

0,00

0,00

0,00

Stan początkowy 0,00

Stan końcowy

  

Zwiększenia

Wykorzystanie 

inne rozliczenia międzyokresowe: 352,85 137,62

9



Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

9

10 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Na 31 grudnia 2017 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.

Na 31 grudnia 2016 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.

11 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY

Struktura rzeczowa przychodów (rodzaj działalności) ze sprzedaży w latach 2017 i 2016:

Rodzaj działalności (w złotych)

Działalność statutowa nieodpłatna

Działalność statutowa - otrzymane dotacje

Działalność statutowa odpłatna

Działalność gospodarcza

Przychody netto ze sprzedaży razem

12

13 PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych)

Zysk (strata) brutto

Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania

-

-

-

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu

-

Koszty pomniejszające podstawę opodatkowania

Przychody powiększające podstawę opodatkowania

Podstawa opodatkowania

Wykorzystanie straty podatkowej

Podstawa opodatkowania po rozliczeniu straty

Strata podatkowa do wykorzystania na bilansie otwarcia

Stawka podatkowa

Podatek dochodowy 

13 834,83

ulga na zakup kasy fiskalnej

Pozostałe

26 706,56

32 562,07

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I

PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych, w tym również

udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych, w tym również

udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.

616 719,13

31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

733 760,99

  

33 429,71 26 986,49

1 772,43 6 200,18

31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU

OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

(4 685,05) 7 045,59

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju

działalności w roku następnym.

Przychody z działalności statutowej

6 200,18

13 834,83

700,00

 - -

(35 474,69)

19% 19%

 -  -

(35 474,69) (589,06)

 -

(589,06)

1 772,43

723 157,36 773 947,31

Całość przychodów ze sprzedaży w bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym została osiągnięta w obrocie

krajowym.

26 706,56 13 199,83

46 301,96  -

Inne 5 155,51
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

14 KOSZTY WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

15 NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 

16 KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

Waluta

17

18

Grupa zatrudnionych

Zarząd

Pracownicy umysłowi

Razem

19

Wynagrodzenia (w złotych)

Zarząd Fundacji

Razem

20

W roku 2017 i 2016 Fundacja nie poniosła i nie planuje w kolejnym roku ponieść nakładów na niefinansowe

aktywa trwałe.

Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2017 roku jak i w roku poprzednim Fundacja nie

udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz osobom z ich rodzin

żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

                                                                                                 

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 oraz 31 grudnia 2016 roku Fundacja nie poniosła

żadnych kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie.

Ponadto w roku 2017 i 2016 Fundacja nie poniosła i nie planuje w kolejnym roku ponieść nakładów na

ochronę środowiska.

31 grudnia 2016

Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione po średnim

kursie NBP zgodnie z poniższą tabelą:

Na dzień Na dzień

31 grudnia 2017

EUR 4,1709 4,4240

1 1

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW

NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK

FINANSOWY JEDNOSTKI

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 oraz w roku poprzednim Fundacja nie zawarła umów

nieuwzględnionych w bilansie mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Fundacji.

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

86 056,00

INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM

WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

153 864,21

7 6

8 7

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB

NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

86 056,00153 864,21

Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia
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Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

21

22

23

24

25 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

26 WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20 % UDZIAŁÓW

W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dokonano żadnych znaczących zmian

zasad (polityki) rachunkowości.

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu

finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zarówno w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku jak i w roku poprzednim Fundacja nie

podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM

NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Po dniu bilansowym, to jest po 31 grudnia 2017 roku, nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały

uwzględnione w sprawozdaniu finansowym bieżącego roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2017 oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka nie posiadała udziałów w innych

jednostkach.

Nie dotyczy.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU

FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
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Fundacja Nagle Sami 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

27 POZOSTAŁE DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Warszawa, 30 czerwca 2018

Marianna Lutomska

/Członek Zarządu/

/Członek Zarządu/ /Członek Zarządu/

Olga Puncewicz Katarzyna Kurus

za sporządzenie sprawozdania finansowego/

Piotr Kiembłowski Anna Sokołowska

/Prezez Zarządu/ /Osoba odpowiedzialna

Pozostałe punkty wymagane załącznikiem do Ustawy o Rachunkowości, niewymienione w informacji

powyżej, nie wystąpiły w Spółce w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.
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Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

Nagłówek

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2019-06-27

KodSprawozdania SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania 1

Sprawozdanie finansowe

Druk: Sage 50c 2019.2 Strona 1 z 11



Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

Wprowadzenie

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy Fundacja Nagle Sami

Siedziba

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Miejscowość WARSZAWA

1B. Adres

Adres

Kraj PL

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Nazwa ulicy Al. Wojska Polskiego

Numer budynku 1A

Nazwa miejscowości WARSZAWA

Kod pocztowy 01-524

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD 8899Z

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji 

Numer KRS 0000398530

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd 2018-01-01

DataDo 2018-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true -
sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych 

false

5. Założenie kontynuacji działalnności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczejprzez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości

Dane jednostki:
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Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

Wprowadzenie

7A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:

Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
ustalenia wyniku finansowego oraz ustalenia sposobu
sporządzenia sprawozdania finaoraz ustalenia
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
zamieszczono w załączniku
"Polityka_rachunkowosci_2018_FNS".

7B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), jak wyżej

7C. ustalenia wyniku finansowego jak wyżej

7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego jak wyżej
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Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

Bilans

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

Aktywa razem 327 969,72 410 377,74 0,00

A. Aktywa trwałe 1 200,00 1 200,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

1. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00

A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00

B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

C. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00

D. środki transportu 0,00 0,00 0,00

E. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 1 200,00 1 200,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 1 200,00 1 200,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00
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Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

Bilans

B. Aktywa obrotowe 326 769,72 409 177,74 0,00

I. Zapasy 0,00 0,00 0,00

1. Materiały 0,00 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00 0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 27 680,56 22 682,12 0,00

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 27 680,56 22 682,12 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 075,16 16 627,46 0,00

1. – do 12 miesięcy 13 075,16 16 627,46 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych 0,00 0,00 0,00

C. inne 14 605,40 6 054,66 0,00

D. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 298 582,33 386 142,77 0,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 298 582,33 386 142,77 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 298 582,33 386 142,77 0,00

1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 298 582,33 386 142,77 0,00

2. – inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00

3. – inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 506,83 352,85 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00
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Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

Bilans

Pasywa razem 67 458,11 92 007,05 0,00

A. Kapitał (fundusz) własny 11 425,60 38 505,11 0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 000,00 2 000,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00

2. – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 36 505,11 41 190,16 0,00

VI. Zysk (strata) netto -27 079,51 -4 685,05 0,00

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 032,51 53 501,94 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00

1. – długoterminowa 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00

1. – długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

A. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

C. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

D. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

E. inne 0,00 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 56 032,51 53 501,94 0,00

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 56 032,51 53 501,94 0,00

A. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00
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Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

Bilans

C. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 602,52 12 037,37 0,00

1. – do 12 miesięcy 4 202,52 11 637,37 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 400,00 400,00 0,00

E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00

F. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 42 296,54 36 326,81 0,00

H. z tytułu wynagrodzeń 4 261,77 657,94 0,00

I. inne 4 871,68 4 479,82 0,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. – długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00
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Fundacja Nagle Sami
01-524 Warszawa (Żoliborz) ul. Al. Wojska Polskiego 1A
NIP: 5252525087

RZiS

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 734 530,37 723 157,36 0,00

J. – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 734 530,37 723 157,36 0,00

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 670 551,92 633 887,81 0,00

J. – jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 670 551,92 645 182,70 0,00

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 63 978,45 77 974,66 0,00

D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00

E. Koszty ogólnego zarządu 88 746,38 82 902,81 0,00

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -24 767,93 -4 928,15 0,00

G. Pozostałe przychody operacyjne 582,03 707,04 0,00

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 582,03 707,04 0,00

H. Pozostałe koszty operacyjne 5,17 42,47 0,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 5,17 42,47 0,00

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -24 191,07 -4 263,58 0,00

J. Przychody finansowe 0,00 0,47 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

A. od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

B. od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,47 0,00

K. Koszty finansowe 2 888,44 421,94 0,00

I. Odsetki, w tym: 2 888,44 421,94 0,00

J. – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00 0,00

L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -27 079,51 -4 685,05 0,00

M. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00
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RZiS

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -27 079,51 -4 685,05 0,00
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Dodatkowe inf.

Wartość łączna z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

Wartość łączna z zysków
kapitałowych 

z innych źródeł
przychodów 

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -27 079,51 0,00

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

18 095,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym: 36 240,48 0,00 0,00 0,00 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:

4 677,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w
tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -4 256,81 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI
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Dodatkowe inf.

Polityka_rachunkowosci_2018_FNS

Dodatkowe_informacje_2018_FNS

Polityka_rachunkowosci_2018_FNS.pdf

Dodatkowe_informacje_2018_FNS.pdf

Załączniki
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
ZA 2019 ROK      

 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji FUNDACJA NAGLE SAMI 

siedziba i adres 
fundacji 

Kraj POLSKA 

Województwo MAZOWIECKIE 

Powiat M. ST. WARSZAWA 

Gmina M. ST. WARSZAWA 

Ulica, Nr domu ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 1A 

Miejscowość WARSZAWA 

Kod pocztowy 01-524 

aktualny adres do 
korespondencji 

j.w. 

adres poczty 
elektronicznej  

info@naglesami.org.pl 

Regon 1 4 5 9 0 9 1 1 7 

data wpisu w KRS 12.10.2011 

numer KRS 0 0 0 0 3 9 8 5 3 0 

 
Dane członków  
zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  
(według aktualnego wpisu w KRS) 
Olga Puncewicz Prezes zarządu 

Piotr Kiembłowski  Członek zarządu 

Anna Bajkowska  Członek zarządu 

Marianna Lutomska  Członek zarządu 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 
Cel statutowy Fundacji: wspieranie osób, które znalazły się w trudnym położeniu życiowym w 
związku ze śmiercią współmałżonka oraz ich rodzin. 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:  

a. Zapewnienie pomocy dla wdów i wdowców oraz ich rodzin, w tym przede wszystkim pomocy 
psychologicznej, prawnej i finansowej;  

b. organizowanie i udział w imprezach pokazujących problem samotności i problem 
wdowieństwa w społeczeństwie; 

c. c. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych; 
d.  fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemem wdowieństwa; 
e. organizowanie grup wsparcia dla wdów, wdowców oraz ich rodzin; 
f. organizacja i prowadzenie programów mających na celu przywrócenie osób dotkniętych 

problemem wdowieństwa oraz ich rodzin do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie; 
g. edukacja społeczna dotycząca żałoby, samotności i wdowieństwa. 



 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 
W 2019 roku Fundacja realizowała swoje cele m.in. poprzez: 
 

a) zapewnienie pomocy dla wdów i wdowców oraz ich rodzin, w tym przede wszystkim 
pomocy psychologicznej i prawnej, 

b) organizowanie grup wsparcia dla wdów, wdowców oraz ich rodzin, 
c) prowadzenie telefonu wsparcia dla osób w żałobie 
d) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
e) organizacja i prowadzenie programów mających na celu przywrócenie osób dotkniętych 

problemem wdowieństwa oraz ich rodzin do normalnego funkcjonowania w 
społeczeństwie, 

f) edukację społeczna dotycząca żałoby, samotności i wdowieństwa. 
 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 
 
Prowadzenie grup wsparcia 
 
W minionym roku otworzyliśmy dwie grupy wsparcia w Warszawie i Wrocławiu. Czas trwania 
grupy to 12 miesięcy. Wszyscy terapeuci prowadzący    grupy    wsparcia    pracują    pod    
regularną superwizją i w porozumieniu z Koordynatorem Zespołu Psychologów. 
 
Konsultacje psychologiczne 
 
Kontynuujemy prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób w żałobie. W ramach tej 
formy działalności w 2019 roku z pomocy Fundacji skorzystało ponad 140osób. Konsultacje 
prowadzone są głównie w Warszawie. 
 
Terapia indywidualna 
 
W ramach pomocy psychologicznej Fundacja w 2019 roku prowadziła psychoterapię 
indywidualną i psychoedukację. Spotkania odbywały się w siedzibie Fundacji w Warszawie. 
W 2019 roku prowadziliśmy 82 terapii. 
 
Telefon Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 108 
 
Telefon Wsparcia oferuje bezpłatną i anonimową pomoc osobom w żałobie z terenu całej Polski. 
Dyżury Telefonu Wsparcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 
20.00. 
Telefon koordynowany jest przez psychologa, a dyżury prowadzą wolontariusze , którzy 
uczestniczą w rocznym programie obejmującym szkolenia tematyczne, superwizje, spotkania 
Zespołu oraz doświadczenia praktyczne, których nabywają pod opieką Koordynatora. 
W 2019 roku nasi wolontariusze przeprowadzili 652 rozmowy wsparciowe. 
 
Warsztaty dla dzieci w żałobie i spotkania wsparciowe dla dzieci i nastolatków 
 
W 2019 roku ze względu na trudną sytuację finansową Fundacji nie uruchomiliśmy  grupy  
wsparcia  dla  dzieci. Prowadzimy tylko spotkania indywidualne  dla dzieci  i nastolatków. W 2019 
roku dziesięcioro dzieci nastolatków zostało objętych wsparciem indywidualnym. 
 
Konsultacje psychologiczne dla rodziców 
 
Kontynuujemy prowadzenie konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów. 
W minionym roku odbyło się pięćdziesiąt takich spotkań. 
 



 

Interwencje kryzysowe 
 
W ramach działalności Fundacji prowadzimy także interwencje kryzysowe i spotkania 
wsparciowe dla osób z terenu całej Polski. W 2019 roku odbyliśmy sto jeden wyjazdów 
interwencyjnych. 
 
Zespół Fundacji 
 
Praca naszego Zespołu podlega regularnej superwizji. Nasi superwizorzy to: Krystyna 
Mierzejewska-Orzechowska, Kamila Kostrzewska, Ewa Obuch. 
 
Psychologowie i terapeuci, którzy z nami współpracują nieustannie podnoszą swoje kompetencje 
i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach rozwojowych i konferencjach naukowych. 
Zarówno nasi pracownicy, jak i wolontariusze posiadają wykształcenie psychologiczne, a znaczna 
część Zespołu także wykształcenie psychoterapeutyczne. 
Nasi terapeuci są przedstawicielami różnych modalności terapeutycznych, m.in . : systemowej, 
psychodynamicznej i humanistyczno - egzystencjalnej. 
 
Konsultacje prawne 
 
W 2019 ze względu na brak środków finansowych zaprzestaliśmy prowadzenia konsultacji 
prawnych. 
 
Działania pozapsychologiczne 
 
W ramach oferty działań pozapsychologicznych kontynuowaliśmy prowadzenie spotkań 
relaksacyjnych, które odbywały się dwa razy  w miesiącu w siedzibie Fundacji w Warszawie. 
 
Edukacja społeczna i działania promocyjne 
 
W 2019 roku Fundacja prowadziła szereg działań promocyjnych i edukacyjnych. W 2019 została 
powołana na Facebooku Fundacji grupa wsparcia „Porozmawiajmy o stracie". Na grupie tej jest 
ok. 500 członków, którzy na bieżąco wymieniają się swoimi doświadczeniami strat y i tym jak 
przeżywają żałobę po bliskich. Profil Fundacji Nagle Sami w 2019 r. miał ok 8 tys. obserwatorów, 
publikowaliśmy na nim najważniejsze porady psychologiczne dotyczące wsparcia 
psychologicznego , rekomendowaliśmy odpowiednie lektury i filmy. 

W październiku i listopadzie Fundacja Nagle Sami prowadziła kampanię społeczną „ Nie mów 
mi, że mam się wziąć w garść", która miała uwrażliwić innych na potrzeby osób w żałobie. Na 
kampanię składała się seria plakatów z myślami osób po stracie takimi jak np. ,,Nie mów mi że 
będę miała inne dziecko", ,,mówią> >wiem co czujesz<<, a nie wiedzą, bo nie przeżyli tego co 
ja". Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów, o naszej akcji pojawiły się 
informacje m.in. w radiu TOK FM, Radiu Zet, na portalu kampniespoleczne.p,l Prato.pl, 
Przewodniku Katolickim etc. 

W październiku 2019 Fundacja Nagle Sami była jednym ze współorganizatorów szóstej edycji 
kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. " , której celem jest edukacja społeczna w 
obszarze profilaktyki i leczenia depresji. W 2019 roku kampania poświęcona była problemowi 
samobójstw. 

W 2019 roku zakończyliśmy wieloletnią współpracę z naszym głównym sponsorem PZU. 
W październiku po raz pierwszy w historii działania Fundacji zorganizowaliśmy zbiórkę 
środków na rzecz dalszej działalności Fundacji na Facebooku. 

 
 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 
 

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 



 

przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 
działalności gospodarczej). 
 

Zgodnie z wpisem do KRS przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:  
 
Przedmiot przeważającej działalności gospodarczej: 
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
 
Przedmiot pozostałej działalności gospodarczej: 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych 
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
 
W 2019 roku Fundacja realizowała następujące działania w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej: 
 
Szkolenia w ramach projektu NAGLE ZMIANA 

W ramach projektu NAGLE ZMIANA Fundacja wspiera organizacje przechodzące przez 
kryzysy, w tym związane ze śmiercią pracownika lub bliskiej mu osoby - zarówno w sytuacji, w 
której kryzys już ma miejsce (interwencje), jak również prewencyjnie, organizując szkolenia i 
warsztaty dotyczące m.in. dobrych praktyk HR. 

W roku 2019 r. zrealizowaliśmy trzy interwencje w firmach. 

 
 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 
zarząd nie podejmował uchwał). 

 
W 2019 roku zarząd Fundacji nie podejmował uchwał. 
 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 
 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

 
Przychody z działalności statutowej (darowizny)            116 779,58 zł  
Przychody z działalności statutowej (odpłatnej)            265 922,66 zł  
Przychody z działalności statutowej (umowy sponsoringowe)            243 735,58 zł  
Przychody z działalności gospodarczej              54 964,78 zł  
Razem przychody         681 402,60 zł  

 

 



 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  
(należy podać osobno przychody i koszty). 

 
Przychody z działalności statutowej (odpłatnej)                265 922,66 zł  

Przychody z działalności statutowej (umowy sponsoringowe)            243 735,58 zł  
Razem przychody z działalności statutowej         509 658,24 zł  
  
Koszty działalności statutowej (odpłatnej)            146 903,02 zł  
Koszty działalności statutowej (umowy sponsoringowe)            247 568,70 zł  
Razem koszty działalności statutowej         394 471,72 zł  

 

 
 

Przychody ogółem: 681 402,60 zł 

 

w tym przychody 
uzyskane w gotówce: 

196.450,00 zł 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 
(tj. przychody minus koszty) 

36 198,87 zł  

 
 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

8,77% 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych  468 166,45 zł  
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)  176 812,37 zł  
c) działalność gospodarczą  18 765,91 zł  
d) pozostałe koszty  31,55 zł  

w tym koszty poniesione w gotówce na: 
a) realizację celów statutowych 98,93 zł 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 374,28 zł 
c) działalność gospodarczą 177,49 zł 
d) pozostałe koszty 0,00 zł 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z 
podziałem  
według zajmowanych stanowisk oraz 

Dyrektor zarządzający – 1 
Koordynator zespołu psychologów 
– 1 
Psycholog - 2 
Koordynator grup wsparcia dla 
dzieci - 1 
Koordynator biura - 1 
Koordynator wolontariatu - 1 
 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

Nie zatrudniono 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez 
fundację: 
w tym: 

250 855,25 zł 

wynagrodzenia 222 808,80 zł 
nagrody Nie wypłacono 
premie 28 046,45 zł 



 

inne świadczenia Nie wypłacono 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej 

Nie wypłacono 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 
Wynagrodzenia (roczne) 102.132,52 zł 
nagrody  
Premie (roczne) 8.439,21 zł 
inne świadczenia   

 
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0,00 zł 
nagrody 0,00 zł 
premie 0,00 zł 
inne świadczenia 0,00 zł 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 
W okresie sprawozdawczym Fundacja wypłaciła wynagrodzenie z umów zlecenia w kwocie -  
83 088,53 zł. 
 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
 

 
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

Bank  Stan 31.12.2019  
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 16 837,07 zł 
Bank Handlowy w Warszawie S.A.  1,13 USD  
mBank S.A. 0,00 zł 

 
 

 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 
 
Fundacja zgromadziła  na koniec roku sprawozdawczego 3.242,36 zł. 
 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 
 
Fundacja nie nabyła w roku sprawozdawczym obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego. 
 

 
 



 

7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 
 
Fundacja nie nabyła w roku sprawozdawczym nieruchomości. 
 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

 
Fundacja nie nabyła w roku sprawozdawczym środków trwałych. 
 

 
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 
wartości). 

Aktywa Zobowiązania 
W okresie sprawozdawczym GUS nie 
obejmował fundacji procesem 
sprawozdawczym obejmującym dane o 
wartości aktywów i zobowiązań fundacji we 
właściwych sprawozdaniach finansowych. 

W okresie sprawozdawczym GUS nie 
obejmował fundacji procesem 
sprawozdawczym obejmującym dane o 
wartości aktywów i zobowiązań fundacji we 
właściwych sprawozdaniach finansowych. 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 
 
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 
Na Fundacji ciążą zobowiązania podatkowe wynikające z rozliczeń z tytułu: 
- podatku dochodowego od osób fizycznych (wynagrodzenia) 
- składek ZUS (wynagrodzenia) 
- podatku dochodowego od osób prawnych 
- podatku VAT 
 
Na dzień 31.12.2018 roku Fundacja wykazywała zobowiązania z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych w kwocie  17 144,36 zł, na które składały się: 
- podatek PIT-4 w kwocie 1.376,00 zł za grudzień 2019 roku, 
- składki ZUS w łącznej kwocie 8.278,36 zł za grudzień 2019 roku, 
- podatek VAT w łącznej kwocie 7.490,00 zł za grudzień 2019 roku, 
 
 
 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 
1075, 1499 i 2215).  

X  

NIE 
 

  

TAK 
 

 



 

11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

 
W roku sprawozdawczym Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. 
 

 
12. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 
 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonych kontroli. 
 

 
 
 
Data:  
 
Podpis Prezesa Zarządu Fundacji „Nagle Sami”: 

 
 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "NAGLE SAMI" ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 1A 01-524 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 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 działalności:

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści
ekonomicznych. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu
początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 10 000 złotych stosuje się amortyzację kwotową w
wysokości 100% wartości w m-cu jej wprowadzenia do ewidencji.

2. Rzeczowe aktywa trwałe.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej.

Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub
rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do
używania wartość użytkową. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Dla środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej poniżej 10 000 złotych stosuje się amortyzację kwotową w wysokości 100%
wartości środka w m-cu jego wprowadzenia do ewidencji.

3. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu
obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice
kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami,
kapitalizowane w wartości aktywów.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



4. Należności długo- i krótkoterminowe. 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 aktualizujący.

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 wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

5. Inwestycje krótkoterminowe.

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w banku i w kasie.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych
zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

6. Rozliczenia międzyokresowe.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują

stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.

Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty
za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na
jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu
dostaw i usług.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności
równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych.

7. Fundusz własny

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej w rejestrze sądowym.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



8. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Fundacji ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i
gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających
korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania

9. Zobowiązania

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności.

10. Uznawanie przychodów.

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja uzyska korzyści ekonomiczne, które można
wiarygodnie wycenić.

11. Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz.U. z dnia 1 lutego 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) – dalej „Ustawa”.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd Fundacji jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane
były w sposób ciągły.

Z uwagi na fakt, iż sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z art. 64 ust. 1 Fundacja odstąpiła od
stosowania wszystkich zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych) oraz odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz
zestawienia zmian w kapitale własnym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-09-26

Data zatwierdzenia:

Katarzyna Kurus 
w imieniu Advantim sp. z o.o. Accounting sp.k.

Olga Puncewicz - Prezes Zarządu 
Marianna Lutomska - Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-09-26

Katarzyna Kurus
w imieniu Advantim sp. z o.o. Accounting sp.k.

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

Olga Puncewicz - Prezes Zarządu
Marianna Lutomska - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "NAGLE SAMI"
01-524 WARSZAWA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 1A 
0000398530

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 1 200,00 1 200,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 1 200,00 1 200,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 76 386,27 90 455,58

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 56 087,35 21 064,10

III. Inwestycje krótkoterminowe 20 083,72 69 007,59

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 215,20 383,89

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

AKTYWA razem 77 586,27 91 655,58

PASYWA

A. Fundusz własny 30 398,32 42 607,38

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 425,60 28 398,32

IV. Zysk (strata) netto 18 972,72 12 209,06

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 187,95 49 048,20

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 37 584,32 42 282,35

IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 603,63 6 765,85

PASYWA razem 77 586,27 91 655,58

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-09-26

Katarzyna Kurus
w imieniu Advantim sp. z o.o. Accounting sp.k.

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

Olga Puncewicz - Prezes Zarządu
Marianna Lutomska - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "NAGLE SAMI"
01-524 WARSZAWA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 1A 
0000398530

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 360 515,16 276 270,22

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 360 515,16 276 270,22

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 321 263,43 176 780,15

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 321 263,43 176 780,15

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 39 251,73 99 490,07

D. Przychody z działalności gospodarczej 320 887,44 303 229,38

E. Koszty działalności gospodarczej 165 668,93 216 371,39

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 155 218,51 86 857,99

G. Koszty ogólnego zarządu 176 812,37 198 251,45

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 17 657,87 -11 903,39

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 346,07 22 568,23

J. Pozostałe koszty operacyjne 3,70 3,01

K. Przychody finansowe 0,33 1 572,23

L. Koszty finansowe 27,85 25,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 18 972,72 12 209,06

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 18 972,72 12 209,06

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze
wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zarówno na dzień 31 grudnia 2020 roku jak i na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań finansowych, zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych
gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 roku jak i w roku poprzednim Fundacja nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz
osobom z ich rodzin żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 
Na dzień 31 grudnia 2020

(w złotych)

Grunty (w tym

prawo

wieczystego

użytkowania

gruntu)

Budynki, lokale

i obiekty

inżynierii

lądowej

Urządzenia

techniczne

i maszyny

Środki

transportu

Inne

środki trwałe
Razem

Wartość brutto
Saldo otwarcia   -    -   13.965,00   -   1.500,00  15.465,00
Saldo zamknięcia   -    -   13.965,00   -   1.500,00  15.465,00
 
Umorzenie
Saldo otwarcia   -    -   13.965,00   -   1.500,00  15.465,00
Saldo zamknięcia   -    -   13.965,00   -   1.500,00  15.465,00
 
Wartość netto
Saldo otwarcia   -    -    -    -    -    -  
Saldo zamknięcia   -    -    -    -    -    -  
 
Na dzień 31 grudnia 2019

(w złotych)

Grunty (w tym

prawo

wieczystego

użytkowania

gruntu)

Budynki, lokale

i obiekty

inżynierii

lądowej 

Urządzenia

techniczne

i maszyny

Środki

transportu

Inne

środki trwałe
Razem

Wartość brutto
Saldo otwarcia    13.965,00   1.500,00  15.465,00
Saldo zamknięcia   -    -   13.965,00   -   1.500,00  15.465,00
 
Umorzenie
Saldo otwarcia    13.965,00   1.500,00  15.465,00
Saldo zamknięcia   -    -   13.965,00   -   1.500,00  15.465,00
       
Wartość netto
Saldo otwarcia   -    -    -    -    -    -  
Saldo zamknięcia   -    -    -    -    -    -  
 

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE

Fundacja użytkuje powierzchnię biurową na podstawie umowy najmu. Wartość tego nieamortyzowanego przez Spółkę  środka trwałego nie jest Spółce znana.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r. zobowiązania Fundacji wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie
wystąpiły.

 

 

 

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Rodzaj działalności (w złotych) Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia
 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
a. Przychody z działalności statutowej 276 270,22 360 515,16
Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 276 270,22 360 515,16
- otrzymane dotacje (grant PZU) 0,00 243 735,58
- darowizny od osób prawnych 180 086,70 59 263,25
- darowizny od osób fizycznych 96 183,52 57 516,33
- wpłaty - 1% podatku 0,00 0,00
   
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
   
Pozostałe przychody określone statutem 0,00 0,00
   
b. Działalność gospodarcza 303 229,38 320 887,44
- szkolenia i caoching 88 723,06 54 964,78
- terapia 124 710,50 210 930,00
- konsultacje psychologiczne 65 280,82 8 357,00
- wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia 14 115,00 40 210,00
- interwencje 6 900,00 6 425,66
- debriefing 3 500,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży razem 579 499,60 681 402,60
   
c. Pozostałe przychody 22 568,23 1 346,07
Inne 22 568,23 1 346,07
Przychody pozostałe razem 22 568,23 1 346,07
   
d. Przychody finansowe 1 572,00 0,33
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 572,00 0,00
Inne przychody finansowe 0,00 0,33
Przychody finansowe razem 1 572,00 0,33

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia 
 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Amortyzacja    -     -     
Zużycie materiałów i energii 14 440,56   11 431,00   
Usługi obce 213 961,24   170 915,27   
Podatki i opłaty   823,00       571,00   
Wynagrodzenia  151 790,71    334 364,74   
Ubezpieczenia i inne świadczenia 25 805,91   58 972,50   
Pozostałe koszty rodzajowe 14 801,42   13 795,49   
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 169 780,15   73 694,73   
Razem 591 402,99   663 744,73   
   
Koszty wg działalności Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia 
 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Koszty działalności statutowej 176 780,15   321 263,43   
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 176 780,15   321 263,43   
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego -      -     
Koszty pozostałej działalności statutowej  -       -     
Koszty działalności gospodarczej 216 371,39  165 668,93  
Koszty ogólnego zarządu 198 251,45   176 812,37   
Razem 591 402,99   663 744,73   

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

FUNDUSZ PODSTAWOWY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku fundusz statutowy Fundacji wynosił 2 tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku fundusz statutowy Fundacji wynosił 2 tysięcy złotych.

Na dzień bilansowy struktura własności funduszu podstawowego Fundacji była następująca:

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



Na dzień 31 grudnia 2020 Ilość głosów Udział w funduszu Wartość funduszu
Olga Elżbieta Puncewicz 100,00% 100,00% 2 000,00   
Razem 100,00% 100,00%  2 000,00   

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Na dzień 31 grudnia 2020 (w złotych) Pozostałe fundusze

Stan początkowy -

Zwiększenia -
Wykorzystanie -
Stan końcowy -

PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIE STRATY

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed podziałem wyniku za rok bieżący. Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć na realizację celów statutowych.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego pod koniec 2020 roku więc nie uzyskała jeszcze przychodów  i nie poniosła kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.

 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i
objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

(w złotych) Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019

Czynne rozliczenia międzyokresowe

inne rozliczenia międzyokresowe: 383,89 215,2

Razem 383,89 215,2

 
(w złotych) Na dzień 31 grudnia 2020 Na dzień 31 grudnia 2019

Bierne rozliczenia międzyokresowe

inne rozliczenia międzyokresowe: 6765,85 9603,63

niefakturowane koszty usług 662,38 9603,63

szkolenia 2021 6103,47 0

Razem 6765,85 9603,63

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Na 31 grudnia 2020 roku  oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.

INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA
W ROKU NASTĘPNYM

W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności w roku następnym.

PODATEK DOCHODOWY

Uzgodnienia zysku brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:

(w złotych) Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

Zysk (strata) brutto 12 209,06 18 972,72

Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 17 368,45 8 124,46

Umorzone składki ZUS i pomoc z UP 17 368,45 0,00

Różnice kursowe bilansowe 0,00 0,33

Inne (Grant NKUP) 0,00 8 124,13

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 32 893,91 827,33

odsetki nkup 0,00 27,00

Pozostałe 18 168,45 800,00

Różnice kursowe bilansowe 0,04 0,33

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



Koszty NKUP 14 725,42 0,00

Koszty pomniejszające podstawę opodatkowania 0,00 0,00

Przychody powiększające podstawę opodatkowania 6 103,47 0,00

przychody - szkolenia 2021 6 103,47 0,00

Podstawa opodatkowania 33 837,99 11 675,59

Dochód wolny od podatku 33 837,99 43 084,85

Wykorzystanie straty podatkowej 0,00 0,00

Podstawa opodatkowania po rozliczeniu straty 0,00 -31 409,26

Strata podatkowa do wykorzystania na bilansie otwarcia 0,00 0,00

Stawka podatkowa 0,09 0,15

Podatek dochodowy 0,00 0,00

 

KOSZTY WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 oraz 31 grudnia 2019 roku Fundacja nie poniosła żadnych kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie.

NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE

W roku 2020 i 2019  Fundacja nie poniosła i nie planuje w kolejnym roku ponieść nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Ponadto w roku 2020 i 2019  Fundacja nie poniosła i nie planuje w kolejnym roku ponieść nakładów na ochronę środowiska.

KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione po średnim kursie NBP zgodnie z poniższą tabelą:

Waluta Na dzień Na dzień

 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

USD 3,7584 3,7977

EUR 4,6148 4,2585

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE MAJĄCYCH
WPŁYW  NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 oraz w roku poprzednim Fundacja nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy Fundacji.

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

Zarząd 1 1

Pracownicy umysłowi 1 1

Razem 2 2

INFORMACJA O WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIACH POWYŻEJ OKREŚLONEGO POZIOMIE W ART. 9 UST. 1 PKT 2 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U. NR 96 POZ. 873 Z PÓŹN. ZM.)

Nie dotyczy.

INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD
ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Wynagrodzenia (w złotych) Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia

 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019

Zarząd Fundacji 92 473,86 61 246,47

Rada Fundacji 46 834,59 0,00

Razem 139 308,45 61 246,47

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W  SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU
OBROTOWEGO

Na początku marca 2020 roku wybuchła epidemia wirusa COVID-19 w Polsce. Zarząd przeprowadził analizę aktualnej i potencjalnej sytuacji i jej wpływu na działalność Fundacji.  W wyniku
dokonanej analizy Zarząd uważa sytuację związaną z epidemią COVID-19 za zdarzenie po dacie bilansowej nie wymagające korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



PRZEDSTAWIENIE DOKONANYCH W ROKU OBROTOWYM ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku, nie dokonano żadnych  znaczących zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły zostało sporządzone wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, natomiast w roku bieżącym wg załącznika nr 6 z uwagi na uzyskanie przez Fundację
statusu OPP.

Informacje liczbowe sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy oprócz powyższej kwestii zapewniają porównywalność  danych  ze sprawozdaniem finansowym za rok poprzedzający.

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Zarówno w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku jak i w roku poprzednim Fundacja nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nie dotyczy.

WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20 % UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE
STANOWIĄCYM PODMIOTU

Na dzień 31 grudnia 2020 oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała udziałów w innych jednostkach.

POZOSTAŁE DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Pozostałe punkty wymagane załącznikiem do Ustawy o Rachunkowości, niewymienione w informacji powyżej, nie wystąpiły w Spółce w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

Data sporządzenia: 2021-09-26

Data zatwierdzenia:

Katarzyna Kurus 
w imieniu Advantim sp. z o.o. Accounting sp.k.

Olga Puncewicz - Prezes Zarządu 
Marianna Lutomska - Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52
ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:
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