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numer rachunku

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data sporządzenia

Wersja schemy

Kod systemowy

Wariant sprawozdania

Kod sprawozdania

Okres do

Okres od

SprFinOpWZlotych

SFJOPZ

1-2

 1

01.01.2019

31.12.2019

04.03.2020
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Strona 1/1Fundacja "Jestem głosem tych, co nie mówią" 
Rybacka 54a, 44-207 Rybnik
Tel.: , NIP: 6423191217
nazwa banku,
numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 6423191217

KRS 0000570401

Nazwa firmy Fundacja "Jestem głosem tych, co nie mówią"

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

śląskie Rybnik

Rybnik Rybnik

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL śląskie Rybnik Rybnik

Rybacka 54a

Rybnik 44-207 Rybnik

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2019

31.12.2019

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:

Aktywa i pasywa wyceniane są w wartościach historycznych, jednostka nie stosuje wyceny 
w wartości godziwej.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.
Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostka stosuje ewidencję kosztów w dwóch układach: porównawczym i kalkulacyjnym.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według załącznika nr 6 Ustawy z dnia 29.09.1994  r. o  rachunkowości, a więc w wariancie kalkulacyjnym, według kont 
zespołu 5. Szczegółowe dane o przychodach i kosztach zostały przedstawione w informacji dodatkowej.

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr  6 Ustawy z dnia 29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) dla jednostek, o  
których mowa w  art. 3 ust.  2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003  r. o  działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, z  wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz 
jednostek,  o których mowa w  art.3 ust. 3 pkt  1 i  2 tej ustawy.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z  art.  49 ust. 5 ustawy, w związku z czym informacje o udziałach (akcjach) własnych przedstawia w  
informacji dodatkowej.
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Fundacja "Jestem głosem tych, co nie mówią" 
Rybacka 54a, 44-207 Rybnik
Tel.: , NIP: 6423191217
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  17 459,66  4 149,52  0,00

  Aktywa trwałe  1 050,00  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  1 050,00  0,00  0,00

   Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  0,00

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

  Aktywa obrotowe  16 409,66  4 149,52  0,00

   Zapasy  0,00  0,00  0,00

   Należności krótkoterminowe  0,00  1 050,00  0,00

   Inwestycje krótkoterminowe  16 409,66  3 099,52  0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

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

Pasywa razem  17 459,66  4 149,52  0,00

  Fundusz własny  3 022,28 -9 902,99  0,00

   Fundusz statutowy  1 000,00  1 000,00  0,00

   Pozostałe fundusze  0,00  0,00  0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 902,99 -35 135,16  0,00

   Zysk (strata) netto  12 925,27  24 232,17  0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  14 437,38  14 052,51  0,00

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

   Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe  14 437,38  14 052,51  0,00

   Rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00
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Fundacja "Jestem głosem tych, co nie mówią" 
Rybacka 54a, 44-207 Rybnik
Tel.: , NIP: 6423191217
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  365 330,49  314 798,17  0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  365 330,49  314 798,17  0,00

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

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

Koszty działalności statutowej  330 191,60  272 777,34  0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  330 191,60  272 777,34  0,00

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

  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)  35 138,89  42 020,83  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  22 306,50  17 540,84  0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)  12 832,39  24 479,99  0,00

Pozostałe przychody operacyjne  0,00  36,82  0,00

Pozostałe koszty operacyjne  0,00  339,38  0,00

Przychody finansowe  92,88  54,95  0,00

Koszty finansowe  0,00  0,21  0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)  12 925,27  24 232,17  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) netto (M - N)  12 925,27  24 232,17  0,00
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Fundacja "Jestem głosem tych, co nie mówią" 
Rybacka 54a, 44-207 Rybnik
Tel.: , NIP: 6423191217
nazwa banku,
numer rachunku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje 2019 Jestem Głosem Dodatkowe_informacje_2019.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  0,00  0,00

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
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System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 07.07.2020



Strona 2/2

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
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Załącznik do e-sprawozdania 

Fundacja „Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią” 

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za rok 2019 

 

1) Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie: 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji 
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

2) Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących: 

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających  
i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji  
i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

1. Informacje o aktywach (środkach) trwałych 

Fundacja na dzień bilansowy nie posiada aktywów trwałych, ani też w ciągu roku nie miały 
miejsca żadne operacje na aktywach trwałych. 

2. Informacje o aktywach obrotowych 

Fundacja na dzień bilansowy posiada aktywa obrotowe, na które składają się środki pieniężne: 

 w kasie: 0,00 zł 

 na rachunkach bankowych: 16 409,66 zł 

3. Informacje o kapitałach własnych: 

Na kapitały własne fundacji składa się fundusz założycielski w wysokości 1000 zł, zysk  
w wysokości 12 925,27 zł oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 10 902,99 zł 

4. Należności i zobowiązania 

Na wykazane w sprawozdaniu należności składa się: należność długoterminowa z tyt. kaucji 
gwarancyjnej wpłaconej z tyt. najmu lokalu w wysokości 1 050,00 zł 

Na wykazane w sprawozdaniu zobowiązania składają się: zobowiązania krótkoterminowe  
z tytułu dostaw i usług w wysokości 14 090,64 zł 



 
 

 
 

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: 

 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (darowizny i zbiórki publiczne): 284 195,17 zł 

 Przychody z tytułu 1% podatku dla OPP:  81 135,32 zł 

 Przychody finansowe: 92,88 zł 

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów: 

 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej (w tym koszty pokryte z 1% podatku): 330 191,60 zł 

 Koszty administracyjne (usługi księgowe, opłaty bankowe, materiały biurowe): 21 959,76 zł 

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: nie wystąpiło 

7) Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego 
organizacji pożytku publicznego (Fundacja posiada status OPP od dnia 15.11.2017r.): 

 Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego: 81 135,32 zł 

 Koszty sfinansowane powyższymi przychodami: 81 135,32 zł 

8) Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki:  

W ciężar kosztów roku 2019 odniesiono kilka faktur kosztowych dotyczących roku 2018, a 
odnalezionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 rok, na łączną kwotę 6391,84 
zł. Kwota ta nie zniekształca w sposób istotny wyniku finansowego ani sytuacji majątkowej 
jednostki. Wydatki te nie zostały też zaliczone do kosztów podatkowych roku 2019. 

 


