


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym:

Nazwa :                            Fundacja Dom Sędziego Seniora

Adres:                               Warszawa, ul. Przykopowa 33

Rejestr sądowy:               Fundację wpisano do rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.01.2015 r.

Numer KRS:                             0000538611

NIP:           5213686751

REGON:           360628662

Przedmiot działalności:   

Przedmiotem działalności Fundacji jest pomoc osobom starszym, w tym sędziom w  stanie spoczynku,

poprzez stworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie ludziom

o  różnorodnym  stopniu  niepełnosprawności,  ze  schorzeniami  wieku  podeszłego  oraz  samotnym

poprzez wybudowanie, wyposażenie i organizację działalności domów sędziego seniora dla sędziów

w stanie spoczynku i finansowanie tego przedsięwzięcia.

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest Zarząd. 

W okresie sprawozdawczym osobami reprezentującymi Zarząd Fundacji są:

Beata Suchecka Rosińska - Prezes Zarządu

Irena Kamińska - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Dziemianowicz - Członek Zarządu

Wacława Mielewczyk - Członek Zarządu

Ewa Waszkiewicz - Członek Zarządu

Maciej Kawałko - Członek Zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Ewa Barnaszewska 

Dorota Hildebrand Mrowiec

Małgorzata Iwaszuk

Maria Niespodziany

Renata Olejnik Tyszka

Karolina Sosińska 

Jadwiga Żywolewska Ławniczak
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Fundatorzy:

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro FAMILIA

Sędzia Jadwiga Żywolewska – Ławniczak

Sędzia Wacława Apolonia Mielewczyk

Sędzia Sławomir Paweł Pałka

Fundacja  nie  jest  zarejestrowana  w  rejestrze  przedsiębiorców  i  w  roku  2019  nie  prowadziła

działalności gospodarczej.

Fundacja w dniu 29.11.2017 r. uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim.

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania  działalności  przez

Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie

kontynuowania przez nią działalności.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało  w  oparciu  o  zasady  rachunkowości  wynikające

z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Omówienie  przyjętych  zasad  rachunkowości,  w  tym  metod  wyceny  aktywów  i  pasywów,

pomiaru  wyniku  finansowego  oraz  sposobu  sporządzenia  sprawozdania  finansowego

w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zasady wyceny i ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Środki  trwałe  i  wartości  niematerialne  i  prawne  wycenia  się  według  cen  nabycia  lub  kosztów

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Przedmioty  o  okresie  użytkowania  dłuższym  niż  rok,  o  wartości  początkowej  nie  przekraczającej

jednostkowo kwoty 3500,00 zł nie są zaliczane do środków trwałych.

Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Środki  trwałe  o  wartości  powyżej  3500,00zł  podlegają  amortyzacji  metodą  liniową,  począwszy od

pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu  przekazania  ich  do  użytkowania  do  końca
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miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową

lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową  ewidencją

dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

Wartości  niematerialne  i  prawne  o  wartości  początkowej  nie  przekraczającej  kwoty  3  500,00  zł

odpisuje się jednorazowo w  koszty.

Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Wycena aktywów i pasywów.

a)  Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  wycenia się  według  cen nabycia,  a ich ewidencja

prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. 

Wartość materiałów odpisywana jest w koszty w momencie zakupu.

b) Udziały w innych jednostkach wycenia się zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości

według ceny pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c) Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad

ostrożności.

d) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

e) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

f) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

g) Rezerwy wycenia się w  uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

1) Wycena na dzień bilansowy

Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na

ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2) Wycena w ciągu roku obrotowego

Operacje  kupna  (przewalutowania)  walut  wycenia  się  po  kursie  banku,  z  którego  usług  korzysta

jednostka,  wpływ  walut  z  tytułu  spłaty  należności  wycenia  się  po  kursie  średnim  NBP  z  dnia

poprzedzającego  wpływ  waluty  na  konta.  Rozchód środków pieniężnych  z  rachunku  dewizowego

następuje wg zasady: "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło".

Pozostałe operacje wycenia się po obowiązującym na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji,

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.

3) Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i koszów.

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się  w wysokości kosztów przypadających na następne

okresy sprawozdawcze.

W przypadku, gdy koszty nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy, można je odpisać w całości
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w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń

międzyokresowych czynnych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu, w  kolejnych okresach

obrotowych,  których  dotyczą.  Rozliczenia  międzyokresowe  bierne  ustala  się  w  ich  przewidywanej

wysokości, przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.

Fundusz statutowy.

Fundusz statutowy wycenia się obowiązkowo na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Tworzenie rezerw oraz ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Fundacja korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 37.10 UoR i odstępuje od ustalania aktywów

i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Pomiar wyniku oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Na wynik finansowy netto składają się:

-  wynik działalności statutowej

-  wynik z działalności gospodarczej

-  wynik z działalności operacyjnej

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem

jest Fundacja.

Fundacja Dom Sędziego Seniora sporządza sprawozdanie finansowe za 2019 r. na podstawie ksiąg

rachunkowych wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Zakres informacyjny sprawozdania obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

............................................................................. ........................................................................

Sporządziła: Agata Bryła         Beata Suchecka Rosińska - Prezes Zarządu

Oława, 31.03.2020 r.

........................................................................

                                                                                                      Irena Kamińska – Wiceprezes Zarządu
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Fundacja Dom Sędziego Seniora

ul. Przykopowa 33

01-208 Warszawa

NIP: 5213686751

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów

Stan aktywów na dzień:

Stan na 01.01.2019 r. Stan na 31.12.2019 r.

1 2 3

A. Aktywa trwałe 0,00  0,00  

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 350 558,36  472 489,16

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe 350 558,36  472489,16

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

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

Aktywa razem 350 558,36 472 489,16

............................................................................. ........................................................................

Sporządziła: Agata Bryła         Beata Suchecka Rosińska - Prezes Zarządu

Oława, 31.03.2020 r.

........................................................................

                                                                                                      Irena Kamińska – Wiceprezes Zarządu
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Fundacja Dom Sędziego Seniora

ul. Przykopowa 33

01-208 Warszawa

NIP: 5213686751

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów:

Stan pasywów na dzień:

Stan na 01.01.2019 r. Stan na 31.12.2019 r.

1 2 3

A. Fundusz własny 350 261,76  471 607,76  

I. Fundusz statutowy 7 000,00  7 000,00  

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 222 353,37 343 261,76 

IV. Zysk (strata) netto 120 908,39 121 346,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 296,60  881,40 

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 296,60  881,40 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem 350 558,36  472 489,16

............................................................................. ........................................................................

Sporządziła: Agata Bryła         Beata Suchecka Rosińska - Prezes Zarządu

Oława, 31.03.2020 r.

........................................................................

                                                                                                      Irena Kamińska – Wiceprezes Zarządu
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Fundacja Dom Sędziego Seniora

ul. Przykopowa 33

01-208 Warszawa

NIP: 5213686751

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

sporządzony za okres: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie:
2018 2019

1 2 3

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 9 628,34  19 671,87  

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -9 628,34  -17 481,87  

I. Pozostałe przychody operacyjne 132 385,51  141 017,87  

J. Pozostałe koszty operacyjne 1848,00  0,00  

K. Przychody finansowe 0,00  0,00  

L. Koszty finansowe 0,78  0,00  

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 120 908,39  121 346,00  

N. Podatek dochodowy 0,00  0,00  

O. Zysk (strata) netto (M-N) 120 908,39  121 346,00  

............................................................................. ........................................................................

Sporządziła: Agata Bryła         Beata Suchecka Rosińska - Prezes Zarządu

Oława, 31.03.2020 r.

........................................................................

                                                                                                      Irena Kamińska – Wiceprezes Zarządu
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA NA 31.12.2019 r.

1. Objaśnienia do bilansu

Fundacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Należności na dzień bilansowy wynoszą 0 zł.

Zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą 881,40 zł.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:
w kasie                                      0,00 zł
na rachunku bankowym 472 489,16 zł
Razem:       472 489,16 zł

Dane o strukturze funduszu statutowego.

Fundusz statutowy Stan na początek roku Zwiększenie Zmniejszenie Stan na koniec roku

Fundusz założycielski 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

Struktura pozostałych kapitałów:

Wyszczególnienie 01.01.2019 31.12.2019

zysk/strata z lat ubiegłych 222 353,37 343 261,76

zysk/strata netto 120 908,39 121 346,00

Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat 

Przychody

Fundacja Dom Sędziego Seniora nie prowadzi działalności gospodarczej.
Podstawowym źródłem przychodów organizacji są dobrowolne wpłaty ofiarodawców na cele statutowe.
Fundacja uzyskała status  OPP 29.11.2017 r.  W 2019 r.  Fundacja uzyskała przychody związane z
uzyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 58 053,82 zł.

Lp.
Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym

przychodów określonych statutem Kwota

1 Przychody z działalności statutowej, w tym: 141 017,87

- darowizny pieniężne 71 245,52

- darowizny z 1% 58 053,82

- potrącenia sądowne na rzecz Fundacji 11 718,53

2 Przychody finansowe, w tym: 0

odsetki od środków na rachunku bankowym 0

Razem 141 017,87

Koszty

W  2019  r.  poniesiono  wyłącznie  koszty  administracyjne  związane  z  funkcjonowaniem  Fundacji.
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Fundacja  nie  poniosła  kosztów  związanych  z  uzyskaniem  1%  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych.

Lp. Koszty rodzajowe Kwota

1 Usługi obce 19 671,87

Ogółem 19 671,87

Rachunek zysków i strat za 2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 121 346,00 zł. 

3. Nie wystąpiły pozycje sprawozdania finansowego, wyrażone w walutach obcych.

4. Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5. Zatrudnienie

Fundacja Dom Sędziego Seniora nie zatrudniała w 2019 r. osób na umowę o pracę. 
W okresie bilansowym nie wypłacono członkom Zarządu wynagrodzeń, odszkodowań, odpraw itp.

6. Nie odnotowano zdarzeń po dniu bilansowym nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.

7. Różnice między deklaracja CIT-8 a rachunkiem zysków i strat.

W roku 2019 nie wystąpiły różnice pomiędzy rachunkiem zysków i strat a zeznaniem podatkowym
CIT-8.

............................................................................. ........................................................................

Sporządziła: Agata Bryła         Beata Suchecka Rosińska - Prezes Zarządu

Oława, 31.03.2020 r.

........................................................................
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