
Strona 1/1Fundacja Wolności 

Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Tel.: , NIP: 712-32-72-946

nazwa banku,

numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 7123272946

KRS 0000428743

Nazwa firmy Fundacja Wolności

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

lubelskie Lublin

Lublin Lublin

Adres

Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL lubelskie Lublin Lublin

Krakowskie Przedmieście 13 5A

Lublin 20-002 Lublin

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2021

31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone

przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie

kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 

kontynuowania działalności)

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

Wartości niematerialne oraz środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Należności – w kwotach wymagających zapłaty, w zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe ( do 12 miesięcy od dnia 

bilansowego) lub długoterminowe ( powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmowane są w wartości nominalnej, wynikającej ze statutu Spółki zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobowiązania – w kwotach wymagających zapłaty, w zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe ( do 12 miesięcy od dnia 

bilansowego) lub długoterminowe ( powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).   

Zobowiązania finansowe w kwotach wymagających zapłaty łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy ujęte są zdarzenia gospodarcze takie jak;

przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów. Wykazane są w wartości netto wynikających z transakcji sprzedaży z uwzględnieniem upustów i 

rabatów.

Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych produktów i usług.

Koszty ogólnego zarządu związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią wynik na sprzedaży 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, utworzone rezerwy,skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

Przychody i koszty  finansowe  obejmują przypadające na okres sprawozdawczy, odsetki, różnice kursowe.

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych t.j. dzień bilansowy. Sprawozdanie jednostki sporządzone zostało za rok obrotowy i 

podatkowy, który pokrywa się rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

W skład sprawozdania wchodzą;

bilans za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021

rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021

informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021

Sprawozdanie za 2021 rok sporządzone zostało na postawie przyjętej polityki rachunkowości  mającej na celu zaprezentowanie danych finansowych  zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

.

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Fundacja Wolności 

Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Tel.: , NIP: 712-32-72-946

nazwa banku,

numer rachunku

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący

bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący

poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 

za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej 209 517,59 451 370,95 0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 185 980,87 398 634,37 0,00

  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 6 360,00 0,00 0,00

  Przychody z pozostałej działalności statutowej 17 176,72 52 736,58 0,00

Koszty działalności statutowej 249 092,42 414 716,01 0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 6 204,52 0,00 0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej 242 887,90 414 716,01 0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -39 574,83 36 654,94 0,00

Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00

Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 0,00 0,00 0,00

Koszty ogólnego zarządu 3 236,70 615,00 0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -42 811,53 36 039,94 0,00

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 11,00 0,00 0,00

Przychody finansowe 8,99 574,00 0,00

Koszty finansowe 223,00 47,00 0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -43 036,54 36 566,94 0,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) netto (M - N) -43 036,54 36 566,94 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2022-06-08
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Fundacja Wolności 

Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Tel.: , NIP: 712-32-72-946

nazwa banku,

numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący

bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący

poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 

za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem 294 125,66 125 263,94 0,00

  Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

   Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

   Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

   Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

  Aktywa obrotowe 294 125,66 125 263,94 0,00

   Zapasy 0,00 0,00 0,00

   Należności krótkoterminowe 7 163,67 8 758,51 0,00

   Inwestycje krótkoterminowe 286 362,32 116 505,43 0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 599,67 0,00 0,00

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

Pasywa razem 294 125,66 125 263,94 0,00

  Fundusz własny 26 603,71 69 640,25 0,00

   Fundusz statutowy 3 000,01 3 000,01 0,00

   Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych 66 640,24 30 073,30 0,00

   Zysk (strata) netto -43 036,54 36 566,94 0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 267 521,95 55 623,69 0,00

   Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

   Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe 26 322,54 11 282,44 0,00

   Rozliczenia międzyokresowe 241 199,41 44 341,25 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2022-06-08



Strona 1/2

Fundacja Wolności 

Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Tel.: , NIP: 712-32-72-946

nazwa banku,

numer rachunku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2021 rok 1.pdf

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

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość -43 036,54 36 566,94

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

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

  Kwota

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wartość 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy

Wartość 0,00 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2022-06-08


