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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-05-30

KodSprawozdania: SprFinOpWZlotych ( kodSystemowy: SFJOPZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba

NazwaFirmy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Siedziba

Województwo: Mazowieckie

Powiat: M. St. Warszawa

Gmina: M. St. Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Mazowieckie

Powiat: M. St. Warszawa

Gmina: M. St. Warszawa

Nazwa ulicy: Mikołaja Kopernika

Numer budynku: 17

Nazwa miejscowości: Warszawa

Kod pocztowy: 00-359

Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa

Identyfikator podatkowy NIP: 5252424191

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000303048

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2021-01-01
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Do: 2021-12-31

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie
kontynuowana
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Zgodnie z postanowieniami art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości Fundacja nie stosuje rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 277). Wykazane w bilansie na koniec roku
obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości Fundacji: 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w wartości początkowej
pomniejszonej o umorzenie naliczone do dnia bilansowego; 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w wartości
początkowej pomniejszonej o umorzenie naliczone do dnia bilansowego; 3) należności i roszczenia wyceniono na dzień
bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty; 4) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy w
wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone do dnia bilansowego; 5) krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości aktywowanej i nie rozliczonej do
dnia bilansowego; 6) fundusze własne wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej; 7) zobowiązania
wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty; 8) rezerwy na zobowiązania wyceniono na dzień
bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 9) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
przychodów stanowią wartość otrzymanych dotacji, które nie zostały do dnia bilansowego pokryte kosztami. Fundacja
stosuje liniową metodę amortyzacji do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości od
10.000,00 zł, z zastosowaniem stawek amortyzacji równoważnych stawkom podatkowym. Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do
użytkowania.

ustalenia wyniku finansowego
Fundacja dokonuje wyceny przychodów stosując zasady ostrożności i współmierności przychodów i kosztów oraz
sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym
zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania z dniem
15.04.2008 roku postanowieniami uchwały nr 6/2008 Zarządu Fundacji z dnia 30.10.2008 roku, z późniejszymi
zmianami, określającą: 1) ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 2) zakładowe zasady wyceny
aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym
zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych i dokumentację systemu przetwarzania danych, 4) system ochrony
danych i ich zbiorów, 5) wzór sprawozdania finansowego, w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 6. Zakładowe zasady, metody
i wzory prowadzenia rachunkowości wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów
dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

pozostałe
Fundacja dokonuje transakcji gospodarczych w walutach obcych, które w zależności od charakteru operacji, wycenia
na złote polskie przy zastosowaniu różnych rodzajów kursów walut, najczęściej faktycznych. Zakupy dokonywane
kartą służbową wycenia się po kursie banku, z którego usług korzysta Fundacja. Otrzymywane w walucie obcej
dotacje wycenia się w zależności od warunków umowy - zazwyczaj jest to albo bankowy kurs przewalutowania albo
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ustalony kurs Europejskiego Banku Centralnego. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie średni kurs ogłoszony
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Aktywa razem 4 175 176,74 2 218 950,99

Aktywa trwałe 45 467,39 38 990,32

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 24 415,39 38 990,32

Należności długoterminowe 21 052,00 0,00

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 4 129 709,35 2 179 960,67

Zapasy 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 302 937,35 284 804,22

Inwestycje krótkoterminowe 3 794 597,43 1 605 053,68

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 174,57 290 102,77

Pasywa razem 4 175 176,74 2 218 950,99

Fundusz własny 460 226,72 501 031,19

Fundusz statutowy 501 031,19 488 215,61

Pozostałe fundusze 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

Zysk (strata) ne�o -40 804,47 12 815,58

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 714 950,02 1 717 919,80

Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 234 614,44 235 068,75

Rozliczenia międzyokresowe 3 480 335,58 1 482 851,05

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 7 448 521,35 7 937 553,08

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 448 521,35 7 937 553,08

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

Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

Koszty działalności statutowej 7 485 123,77 7 986 128,32

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 485 123,77 7 986 128,32

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -36 602,42 -48 575,24

Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

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

Koszty ogólnego zarządu 4 186,25 18 093,48

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -40 788,67 -66 668,72

Pozostałe przychody operacyjne 16 557,92 99 964,00

Pozostałe koszty operacyjne 16 002,15 14 976,23

Przychody finansowe 4 601,97 12 373,06

Koszty finansowe 4 347,54 12 786,53

Zysk (strata) bru�o (H + I - J + K - L) -39 978,47 17 905,58

Podatek dochodowy 826,00 5 090,00

Zysk (strata) ne�o (M - N) -40 804,47 12 815,58

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik
DodatkoweInformacjeiObjasnienia.doc


