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FUNDACJA ARMIA PRZYJACIÓŁ
ADOLFA KEMPNEGO 2/12, 41-711 RUDA ŚLĄSKA
Tel.: , NIP: 6412548868
nazwa banku,
numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
NIP

6412548868

KRS

0000818331

Nazwa firmy
Siedziba

FUNDACJA ARMIA PRZYJACIÓŁ

Województwo

Powiat

śląskie

Ruda Śląska

Gmina

Miejscowość

Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA

Adres
Kod kraju

Województwo

Powiat

PL

śląskie

Ruda Śląska

Gmina

Ruda Śląska

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

ADOLFA KEMPNEGO

2

12

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

RUDA ŚLĄSKA

41-711

RUDA ŚLĄSKA

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od
Data do

01.01.2021
31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
TAK
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie
zagrożenie
kontynuowania działalności)
kontynuowania przez nią działalności
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
BILANS
AKTYWA
Wartości niematerialne i prawne w: cenie nabycia pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową, w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności , według zasad określonych w ustawie o
podatku dochodowym.
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości od 3.500 zł do 10.000 zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisywane w koszty amortyzacji.
Zakupy wartości niematerialnych i prawnych do kwoty 3500 zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów.
Środki trwałe w: cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o dokonane skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tutułu trwałej utraty
wartości.
Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz wartości od 3.500 – 10.000 zł są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji.
Zakupy środków trwałych do kwoty 3.500 zł zaliczane as do kosztów zużycia materiałów.
Środki trwałe umarzane są metoda liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartosci początkowej środków trwałych zaliczanych do
grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych w roku podatkowym , w którym środki te wprowadzono do ewidencji środków trwałych do wysokości nie
przekraczającej w roku podatkowym kwoty 50.000 euro.
Środki trwałe w budowie w : wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W uzasadnionych przypadkach do
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz
odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Inwestycje długoterminowe w : w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy materiałów w: cenie nabycia
Zapasy towarów w: cenie nabycia
Zapasy produktów w : koszcie wytworzenia
Należności w: kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Różnice kursowe dotyczące należności wyrażonych w walutach obcych powstałe przy ich uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub
przychodów finansowych
Inwestycje krótkoterminowe w: wartości nominalnej
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg kursów średnich NBP takich samych jak przyjętych dla celów podatkowych
Rozliczenia międzyokresowe : w wartości nominalnej
czynne jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzokresowe stosownie do upływu czasu z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe do kwoty 3.500 zł są dzielone na lata sprawozdawcze ,których dotyczą, w kwocie przekraczającej 3.500 zł z podziałem na miesiące
sprawozdawcze ,których dotyczą.
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PASYWA
Kapitały własne w: wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa , oraz postanowieniami umowy towrzącej jednostkę.
Zobowiązania w: kwocie wymagalnej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej salada tych zobowiązań , z wyjątkiem zobowiązań z
tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe Pozostałe części salda zobowiązań wykazuje się jako krótkoterminowe.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy ich uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub
przychodów finansowych.
Rezerwy w: prawdopodobnej kwocie jaka jednostka zapłaciłaby na koniec okresu sprawozdawczego gdyby musiała spełnić dane zobowiązanie.
Rozliczenia międzyokresowe , w tym przychody przyszłych okresów w :wartości nominalnej
Odpisy z tytułu biernych rozliczeń następują stosownie do upływu czasu z zachowaniem zasady ostrożności.
Przychody przyszłych dotyczą przychodów, które spełnione będą w następnych okresach sprawozdawczych.

ustalenia wyniku finansowego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty z działalności , którą
jednostka świadczy . Jeżeli jednostka jest podatnikiem podatku VAT to kwoty przychodów ze sprzedaży nie obejmują podatku od towarów i usług.
Koszty
Jednostka prowadzi rachunek kosztów w układzie dla jednostek pozarządowych.
Na wynik jednostki wpływaja ponadto:
pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki w zakresie m.in :
- zysków i strat ze zbycia i utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych
- aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych
- innych przychodów i kosztów jak : grzywny, rezerwy, darowizny itp.
Przychody finansowe z tytułu : dywidend, odsetek, zysków ze zbycia i aktualizacji inwestycji finansowych, dodatnich różnic kursowych itp.
Koszty finansowe z tytułu : odsetek, strat ze zbycia i aktualizacji inwestycji, ujemnych różnic kursowych itp.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i
gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał nr 6 UoR i zawiera dane porównawcze wg
art. 46, 47 i 48 UoR.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone
księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników
częściowych z obrotami i saldami księgi głównej.
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald
kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu
finansowym.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
pozostałe

Zasada istotności
Istotność ustalona została na poziomie 1,00% sumy bilansowej za dany rok. Poniżej tak wyrażonej kwoty zdarzenia występujące w jednostce uznaje się za nieistotne.
Kwoty nieistotne nie wpływają na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego.
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FUNDACJA ARMIA PRZYJACIÓŁ
ADOLFA KEMPNEGO 2/12, 41-711 RUDA ŚLĄSKA
Tel.: , NIP: 6412548868
nazwa banku,
numer rachunku

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Jednostka organizacji pozarządowych
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Nazwa pliku

Informacja dodatkowa Armia Przyjaciół 2021

ArmiaPrzyjaciolP2021informacjadodatkowa.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

42,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,58

0,00

0,00

0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania
Kwota
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:
Kwota
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Kwota
Wartość łączna
z zysków kapitałowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z innych źródeł przychodów
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Kwota
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
Kwota

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

29.06.2022

Strona 2/2
Wartość łączna
z zysków kapitałowych

0,00

0,00

0,00

0,00

z innych źródeł przychodów
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
Kwota
Wartość łączna
z zysków kapitałowych

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

z innych źródeł przychodów
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
Kwota
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Kwota
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)
Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Wartość
K. Podatek dochodowy
Wartość
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FUNDACJA ARMIA PRZYJACIÓŁ
ADOLFA KEMPNEGO 2/12, 41-711 RUDA ŚLĄSKA
Tel.: , NIP: 6412548868
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych
Pozycja

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze
za poprzedni rok obrotowy

3 640,56

3 597,92

0,00

Aktywa trwałe

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

3 640,56

3 597,92

0,00

Aktywa razem

Aktywa obrotowe

0,00

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

200,00

200,00

0,00

Inwestycje krótkoterminowe

3 440,56

3 397,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Zapasy

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy
Pasywa razem
Fundusz własny
Fundusz statutowy

0,00

0,00

0,00

3 640,56

3 597,92

0,00

3 640,50

3 597,92

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 397,92

0,00

0,00

42,58

3 397,92

0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,06

0,00

0,00

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

0,06

0,00

0,00

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
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FUNDACJA ARMIA PRZYJACIÓŁ
ADOLFA KEMPNEGO 2/12, 41-711 RUDA ŚLĄSKA
Tel.: , NIP: 6412548868
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 obrotowy

39 451,67

21 536,62

0,00

39 451,67

21 536,62

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

33 911,10

17 147,87

0,00

33 911,10

17 147,87

0,00

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

0,00

0,00

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

0,00

Pozycja
Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

5 540,57

4 388,75

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

5 497,99

937,33

0,00

42,58

3 451,42

0,00

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,02

0,00

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

53,52

0,00

Przychody finansowe

0,00

0,00

0,00

Koszty finansowe

0,00

0,00

0,00

42,58

3 397,92

0,00

0,00

0,00

0,00

42,58

3 397,92

0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M - N)
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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;
( Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w
części: 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) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym . W pozycji
zobowiązania mogą być nie uregulowane na dzień bilansowy zobowiązania np. z tytułu prowadzenia księgowości,
zakupu materiałów biurowych itp..
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 działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
darowizny
507,00 zł
projekty fundacji -wsparcia
38 944,67 zł
pozostałe przychody statutowe
- zł
39 451,67 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
szkolenia podatkowe
- zł
- zł
- zł
5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty działalności statutowej:
- zł
projekty fundacji -wsparcia
33 911,10 zł
pozostałe koszty statutowe
- zł
33 911,10 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
szkolenia podatkowe
- zł
III. Koszty ogólnego zarzadu
5 497,77 zł
5 497,77 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy 200,00

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
7) fizycznych;
Stowarzyszanie
statutu
pożytku
publicznego.
Inne
informacje nie
niż posiada
wymienione
w organizacji
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
8) wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

