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Fundacja Strefa Solidarności
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
1. Informacja o Fundacji
Fundacja działa pod nazwą Fundacja Strefa Solidarności, jej siedzibą jest Warszawa, ul.
Sękocińska 18/2.
Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 9499 Z.
Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685228
w dniu 02.06.2017 r. Podmiot wpisany jest do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Fundacja otrzymała numer statystyczny REGON 367980623, nr NIP 525-271-87-80.
Zarząd Fundacji:
1. Mateusz Adamski –Prezes Zarządu
Celem statutowym fundacji jest:
1. DZIAŁALNOSC NA RZECZ DEMOKRATYZACJI, ROZWOJU SPOŁECZENSTWA
OBYWATELSKIEGO, A TAKŻE OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA, W
SZCZEGÓLNOSCI WOLNOSCI SŁOWA;
2. WSPIERANIE ROZWOJU BIEŁSAT TV - PIERWSZEJ NIEZALEŻNEJ TELEWIZJI
NA BIAŁORUSI.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Sprawozdanie finansowe
a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami
handlowymi i nie prowadzących działalności gospodarczej.
b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
zadań statutowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
c) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3. Przyjęta polityka rachunkowości:
1) Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z:
- przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z późn. zmianami),
- przepisami wykonawczymi do w/w ustawy,
- innymi ustawami regulującymi poszczególne zagadnienia gospodarcze.
2) Księgi rachunkowe prowadzone są w Biurze Księgowym w Warszawie przy ulicy
Żeromskiego 77 lok. 86, przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
3) Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej.
4) Rokiem obrotowym jest pełny rok kalendarzowy.
5) Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego, a
zamyka się na koniec danego roku.
6) Do ewidencji operacji gospodarczych oraz ich przetwarzania w celu ustalania i
opracowania bilansu, rachunku zysku i strat używany jest system komputerowy, a mianowicie
program FK „Rewizor” firmy INSERT.
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7) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym
jednostce prawo wyboru:
AKTYWA TRWAŁE
1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg
cen nabycia, po pomniejszeniu o amortyzację naliczoną do dnia bilansowego.
2) Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane na dzień bilansowy wykazane są w bilansie w cenach
nabycia pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację.
3) Inwestycje długoterminowe, obejmujące długoterminowe aktywa wyceniane są w cenie
nabycia.
4) Środki pieniężnie w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się wg kursu na ostatni
dzień roku bilansowego.
AKTYWA OBROTOWE
1) Należności krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.
2) Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.
3) Środki pieniężnie w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się wg kursu na ostatni
dzień roku bilansowego.
FUNDUSZE WŁASNE
1) Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski oraz wynik finansowy lat
poprzednich.
2) Fundusz wykazany jest według wartości nominalnej.
ZOBOWIĄZANIA I FUNDUSZE SPECJALNE
1) Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
2) Fundusze specjalne nie występują.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1) Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym.
PRZYCHODY I KOSZTY
1) Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł
określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizację zadań
statutowych, otrzymane składniki majątkowe. Otrzymane i należne przychody księgowane są
bezpośrednio w przychody okresu obrachunkowego.
2) Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz
koszty administracyjne fundacji takie jak wynagrodzenia oraz ubezpieczenia pracowników i
innych osób, zużycie materiałów, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty takie jak koszty
podróży służbowych itp.
3) W trakcie roku obrotowego koszty administracyjne księgowane są na oddzielnych kontach
w zespole „400”, koszty działalności statutowej na oddzielnych kontach w zespole „500”,
przychody z działalności statutowej na kontach zespołu „700”.
Sporządzono dnia 28-02-2020 r.

DocuSign Envelope ID: 9A40C648-BCE5-4163-8655-68E10C849230

Strona 1/1

FUNDACJA STREFA SOLIDARNOSCI
Sękocińska 18/2, 02-313 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 525-271-87-80
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-12-31
Pozycja
A. Przychody działalności statutowej:
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wartość na dzień
31/12/2018
1 337 688,25

Wartość na dzień
31/12/2019
2 274 373,41

1 305 188,25

2 228 820,51

32 500,00

45 552,90

0,00

0,00

1 339 806,83

2 051 272,29

1 319 806,83

2 031 057,55

20 000,00

20 214,74

III. Przychody pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

-2 118,58

223 101,12

D. Przychody działalności gospodarczej

0,00

0,00

E. Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

0,00

0,00

G. Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

-2 118,58

223 101,12

I. Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,03

III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

1,28

453,97

63 929,25

13 476,27

-66 046,55

210 078,79

0,00

0,00

-66 046,55

210 078,79

K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M - N)

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

wydruk z dnia 2020-02-28
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

Podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy - podpis wszystkich członków tego organu

wydruk z dnia

28-02-2020

wydruk z dnia

2020-02-28
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FUNDACJA STREFA SOLIDARNOSCI
Sękocińska 18/2, 02-313 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 525-271-87-80
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 2019-12-31
Pozycja
AKTYWA

Wartość na dzień
01/01/2019
1 075 924,34

Wartość na dzień
31/12/2019
388 348,30

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1 075 924,34

388 348,30

A. Aktywa trwałe

B. Aktywa obrotowe

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

4 090,42

9 733,16

III. Inwestycje krótkoterminowe

175 824,16

378 615,14

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

896 009,76

0,00

I. Zapasy

0,00

0,00

Aktywa razem

1 075 924,34

388 348,30

PASYWA

1 075 924,34

388 348,30

175 535,10

385 613,89

1 200,00

175 535,10

II. Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

174 335,10

210 078,79

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy

IV. Zysk (strata) netto

900 389,24

2 734,41

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

900 389,24

2 734,41

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Podpis osoby sporządzającej:

Data

2020-02-28

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

0,00

0,00

1 075 924,34

388 348,30

Podpis osoby zatwierdzającej:

Data

2020-02-28

wydruk z dnia

2020-02-28
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Informacja dodatkowa
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające
dane o aktywach i pasywach.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem
dla każdej kategorii
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. Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)

Aktywa Trwałe

0

-Budynek

0

Aktywa Obrotowe
-Środki pieniężne w kasie
-Środki pieniężne na rachunku bankowym
-Należności krótkoterminowe
-Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa Fundusz własny
-Fundusz statutowy
-Fundusz statutowy z zysku lat
poprzednich
-Zysk roku bieżącego

388 348,30
0
378 615,14
9 733,16
0,00

388 348,30
1 200
174 335,10
210 078,79

Zobowiązania i Rezerwy na
zobowiązania

2 734,41

-Zobowiązania krótkoterminowe
-Rozliczenia międzyokresowe

2 734,41
0,00
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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
Darowizny – osoby fizyczne
Granty zagraniczne
Sprzedaż usług
Razem przychody działalności statutowej
Różnice kursowe dodatnie

Razem Przychody Podatkowe

0,00
2 228 820,51
45 552,90
2 274 373,41
453,97

2 274 827,38

Plus różnice zaokrągleń

Razem Przychody Bilansowe

0,00
0,00

2 274 827,38

Oraz
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji celów statutowych
Koszty administracyjne

Razem Koszty podatkowe
Pozostałe koszty
Plus różnice kursowe ujemne

Razem Koszty bilansowe

2 037 850,89
13 421,40

2 051 272,29
0,03
13 476,27

2 064 748,59

Zysk bilansowy w kwocie 210 078,79
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy został zmniejszony o stratę z roku poprzedniego i zwiększony o kwotę
zysku z roku bieżącego.
7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w
informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
nie dotyczy
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy,
o ile mają zastosowanie do jednostki.
Nie dotyczy

