
Zakres informacji wykazywanych w srpawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 01/01/2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2018

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 22/07/2019

Kod sprawozdania SprFinOpWZlotych

Wariant sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy Fundacja Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie"

Siedziba podmiotu

Województwo mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Miejscowość Warszawa

Adres

Adres polski

Kraj PL

POLSKA

Województwo mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Nazwa ulicy Aleje Jerozolimskie

Numer budynku 123A

Numer lokalu

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 02-017
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Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji. Jeżeli plik sprawozdania ma być wysłany do KRS uzupełnij "Numer KRS" a 
jeżeli ma być wysłany do KAS uzupełnij "Identyfikator podatkowy NIP

Identyfikator podatkowy NIP

Numer KRS 0000239060

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01/01/2018

Data do 31/12/2018

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości 4A.

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 4B.

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności

4C.

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5A. Fundacja pomocy rodzinie "człowiek w potrzebie" sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 
do ustawy o rachunkowości.

metod wyceny aktywów i pasywów (także 
amortyzacji)

5B. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z 
uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy 
z tytułu trwałej utraty ich wartości.  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów 
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do 
używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.  Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub 
koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, 
rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu 
ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartości niematerialne i prawne 
ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Inwestycje obejmują 
aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, 
uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym 
również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne 
i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.  Środki 
trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 
lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 
wartości.  Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.  Należności wykazuje się w kwocie 
wymaganej zapłaty.  Zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej 
zapłaty.  Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzenia sprawozdania finansowego

5C. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od 
daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody Fundacji pomocy rodzinie "człowiek w potrzebie" 
przeznaczone są w całości na działalność statutową i podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób 
prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Aktywa razem 318 731,10 453 588,60

Aktywa trwałe 118 535,87 0,00

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe 118 535,87 0,00

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Aktywa obrotowe 200 195,23 453 588,60

Zapasy 3 415,24 0,00

Należności krótkoterminowe 157 932,37 86 797,98

Inwestycje krótkoterminowe 37 381,62 366 790,62

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

1 466,00 0,00

Należne wpłaty na fundusz statutowy

Pasywa razem 318 731,10 453 588,60

Fundusz własny -416 523,38 -25 052,03

Fundusz statutowy 4 000,00 4 000,00

Pozostałe fundusze

Zysk (strata) z lat ubiegłych -29 052,03 -2 110,82

Zysk (strata) netto -391 471,35 -26 941,21

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 735 254,48 478 610,63

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe 563 062,66 474 246,56

Zobowiązania krótkoterminowe 172 191,82 4 364,07

Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 255 827,05 10 094,50

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Przychody z pozostałej działalności statutowej 255 827,05 10 094,50
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Koszty działalności statutowej 70 136,51 37 067,16

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Koszty odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

Koszty pozostałej działalności statutowej 70 136,51 37 067,16

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 185 690,54 -26 972,66

Przychody z działalności gospodarczej 481 990,88 0,00

Koszty działalności gospodarczej 1 027 599,25 0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) -545 608,37 0,00

Koszty ogólnego zarządu 29 994,75 0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -389 912,58 -26 972,66

Pozostałe przychody operacyjne 1 233,32 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 2 016,59 0,00

Przychody finansowe 139,97 31,45

Koszty finansowe 915,47 0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -391 471,35 -26 941,21

Podatek dochodowy -391 471,35 -26 941,21

Zysk (strata) netto (M - N) 0,00 0,00

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis Informacje dodatkowe

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. Noty.pdf
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