Sprawozdanie jednostki o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(...) w złotych
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: 2022-02-24
kod sprawozdania: SprFinOpWZlotych
kod systemowy: SFJOPZ (1)

wersja schemy: 1-2

wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Fundacja Piękniejsze Życie
Siedziba
Województwo: mazowieckie
Powiat: m.st.Warszawa
Gmina: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Adres
Kod kraju: PL
Województwo: mazowieckie
Powiat: m.st.Warszawa
Gmina: Warszawa
Ulica: Widok
Nr domu: 16
Nr lokalu: 5
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-023
Poczta: Warszawa
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
od: 2021-01-01 do: 2021-12-31
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w
dającej się przewidzieć przyszłości
Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Wybrane zasady rachunkowości przyjęte przez jednostkę w zakresie , w jakim ustawa przewiduje prawo wyboru
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia dla prac rozwojowych), pomniejszonych o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
- Koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji;
- Nabytą wartość firmy
- Nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
- Nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- Oprogramowanie

know-how;

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według
następujących zasad:
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- Oprogramowanie komputerowe - 2 lata
- Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000,00 złotych w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowy odpis w koszty amortyzacji.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub też wartości
przeszacowanej(po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne(umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków
trwałych i dotychczas dokonane odpisy
amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową prze okres ich ekonomicznego użytkowania.
Celem ustalenia stawek amortyzacyjnych jednostka posiłkuje się stawkami określonymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,
stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków pomocowych umarzane są zgodnie z zasadami finansowania
projektu, w ramach którego zostały zakupione.
Należności
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego
, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której
dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień poprzedzający dzień dokonania operacji
według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony
został inny kurs.
Fundacja nie posiada należności ani zobowiązań w walucie obcej.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania odzwierciedlają wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek jednostki do wykonania w przyszłości świadczeń,
których kwotę można wiarygodnie oszacować.
Rezerwy tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki
innych zdarzeń w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Inwestycje krótkoterminowe
Krajowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego
Przychody i koszty
Fundacja Piękniejsze Życie uzyskuje przychody z działalności statutowej w postaci :
- darowizn - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
- darowizn pieniężnych i rzeczowych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
- zbiórek publicznych
Koszty działalności statutowej obciążają w pełnej wysokości koszty okresu, z wyjątkiem tych, które dotyczą następnego okresu
i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Fundacja
Piękniejsze Życie
dokonuje ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i dla własnych celów układzie funkcjonalnym.

Strona 2

Fundacja Piękniejsze Życie sporządza rachunek wyników w układzie porównawczym.
Rozliczenie wyniku finansowego
Fundacja Piękniejsze Życie posiada fundusz statutowy (podstawowy) utworzony z wpłat Fundatorów, przeznaczony do finansowania
działalności statutowej.
Ujemna oraz dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami Fundacji ustalona w rachunku zysków po pokryciu ujemnych różnic z lat
ubiegłych jest przeznaczona na finansowanie bieżącej i przyszłej działalności statutowej.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Zasady rachunkowości
Fundacja Piękniejsze Życie działa w oparciu o następujące akty prawne
- Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (publikacja Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami)
- Statut Fundacji Piękniejsze Życie
- Ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (publikacja Dz. U. z 2002r nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
- Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (publikacja Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami)
Fundacja Piękniejsze Życie stosuje następujące zasady rachunkowości:
- zasadę memoriału,
- zasadę współmierności
- zasadę kontynuacji
- zasadę ostrożnej wyceny
- zasadę istotności
- zasadę ciągłości
pozostałe
OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ
1.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na zmianę sytuacji finansowych Fundacji.
2.Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich
przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym;
W roku obrotowym nie dokonano zmian rachunkowości.
3.Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok
obrotowy;
Sprawozdania finansowe Fundacji (bilans oraz rachunek zysków i strat) sporządzane jest w układzie dającym możliwość porównania z
rokiem ubiegłym.
4.W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz tych wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty
z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez
jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;
Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.
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5.W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje;
Wszystkie informacje wymieniono powyżej.
Dodatkowe informacje i objaśnienia zostały zaprezentowane w notach załączonych
do sprawozdania finansowego.
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Bilans
Opis
AKTYWA RAZEM
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 fundusz statutowy
PASYWA RAZEM
A. KAPITAŁ (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
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Rok bieżący
226689.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rok ubiegły
182930.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
226689.11
31006.78
682.20
194255.25
744.88
0.00
226689.11
221501.46
13000.00
0.00
157660.87
50840.59
5187.65
0.00

0.00
182930.85
13728.12
0.00
169146.65
56.08
0.00
182930.85
170660.87
13000.00
0.00
169361.91
-11701.04
12269.98
0.00

0.00
5187.65
0.00

0.00
12269.98
0.00

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

Rok bieżący
333565.15
333565.15
0.00
0.00
235901.67
235901.67

Rok ubiegły
141018.07
141018.07
0.00
0.00
104744.07
104744.07

0.00
0.00
97663.48
0.00
0.00
0.00
46836.93
50826.55
15.34
0.00
0.12
1.42
50840.59
0.00
50840.59

0.00
0.00
36274.00
0.00
0.00
0.00
47972.30
-11698.30
0.45
0.00
0.14
3.33
-11701.04
0.00
-11701.04

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą)
Rok bieżący
Rok poprzedni
Opis (Podstawa prawna)
Razem
z zysków z innych źródeł
Razem
z zysków z innych źródeł
kapitałowych
przychodów
kapitałowych
przychodów
A. Zysk (strata) brutto za
50840.39
0.00
50840.39
-11701.04
0.00
-11701.04
dany rok
B. Przychody zwolnione z
50840.39
0.00
50840.39
0.00
0.00
0.00
opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w
tym: (art.17 ust.1 pkt 6c
UPDOP)
C. Przychody
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
niepodlegające
opodatkowania w roku
bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w
księgach
rachunkowych lat
w tym:
E. ubiegłych
Koszty niestanowiące
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
kosztów uzyskania
przychodów (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w
F. Koszty nieuznawane za
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
koszty uzyskania
przychodów w
bieżącym roku, w tym:
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G. Koszty uznawane za
koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych,
w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:
I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J. Podstawa
opodatkowania
podatkiem
K. Podatek dochodowy

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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