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Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia dla prac rozwojowych), 
pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
• Koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji;
• Nabytą wartość firmy;
• Nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
• Nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how;
• Oprogramowanie.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według 
następujących zasad:
• Oprogramowanie komputerów - 2 lata;
• Prawa autorskie – 2 lata;
• Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania –
jednorazowe zaliczenie w koszty amortyzacji.

Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub też w wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o 
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne 
podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, 
polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującej, że wartości użytkowa tego środka po 
zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową przez okres ich ekonomicznego użytkowania. Celem ustalania stawek 
amortyzacyjnych jednostka posiłkuje się stawkami określonymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących 
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w 
następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania i jest dokonywane wg stawek określonych w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości w cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000 Złotych umarzane są jednorazowo w dacie przyjęcia do 
użytkowania.

Dla środków trwałych o szczególnym znaczeniu dla jednostki, niezależnie od ich wartości, prowadzona jest ewidencja ilościowo-
wartościowa.

Zapasy
W momencie nabycia zapasów ewidencja będzie prowadzona wg kosztu nabycia lub wytworzenia.

Należności
Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju 
należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP 
ustalonego dla danej waluty na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony 
został inny kurs.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim 
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rezerwy na zobowiązania
Utworzone rezerwy mają odzwierciedlać wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek jednostki do wykonania w przyszłości 
świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Rezerwy tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze 
nieponiesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń w uzasadnionej wiarygodnie 
oszacowanej wysokości. 

Inwestycje krótkoterminowe
Krajowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych 
wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski.

Podatek dochodowy
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a cała wygospodarowana nadwyżka jest przeznaczona na działalność statutową 
– zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest zwolniona z podatku. 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Charakter działalności Fundacji i przyjęte zasady ewidencji nie powodują obowiązku naliczania podatku odroczonego. 
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Różnice kursowe 
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w 
walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą 
należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub 
kosztów finansowych. Wynik na operacjach finansowych, jeżeli wystąpi, prezentowany jest w 
rachunku zysków i strat.

Przychody i koszty
Przychodami jednostki są dotacje, darowizny, zapisy i subwencje w formie pieniężnej, 
ruchomości, nieruchomości, prawa itp., odsetki od lokaty kapitałów, inne wpływy.

Koszty działalności statutowej obciążają w pełni wysokości koszty okresu, w wyjątkiem tych, 
które dotyczą następnego okresu sprawozdawczego i zgodnie z zasadą zachowania 
współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
Fundacja dokonuje ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i w układzie funkcjonalnym.
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Fundacja  sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 z późn.zm.)
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FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ 
DROGI

31.12.2021

122 164,05
0,00

122 164,05
0,00
0,00
0,00

322 124,85
0,00

6 246,28
315 878,57

0,00
0,00

374 564,88
47 327,83

0,00
289 096,65

38 140,40
69 724,02

0,00
0,00

5 049,13
64 674,89

444 288,90

136 678,65
0,00

136 678,65
0,00
0,00
0,00

279 021,48
0,00

8 169,28
270 852,20

0,00
0,00

336 424,48
47 327,83

0,00
127 811,74
161 284,91

79 275,65
0,00
0,00

86,16
79 189,49

415 700,13

444 288,90 415 700,13

2021 2020

zł
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FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ 
DROGI

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

1 747 311,74

18 537,94

0,00

1 728 773,80
1 435 862,93

0,00

0,00

1 435 862,93

311 448,81
0,00

0,00

0,00

0,00
311 448,81

4 850,93

278 159,34

0,00

0,00

38 140,40
0,00

38 140,40

2020

1 340 864,39

0,00

0,00

1 340 864,39
950 875,93

0,00

0,00

950 875,93

389 988,46
0,00

0,00

0,00

0,00
389 988,46

61,12

228 762,74

0,00

1,93

161 284,91
0,00

161 284,91
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Informacja dodatkowa

Dodatkowe informacje i objaśnienia
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Fundacja 
Szczęśliwej Drogi

Saldo otwarcia 01.01.2021 0,00 0,00 155 145,50 0,00 155 145,50
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ze środków trwałych w budowie 0 0,00
- zakup 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- sprzedaż 0,00
- przemieszczenie 0 0,00
- darowizna 0,00
Saldo zamknięcia 31.12.2021 0,00 0,00 155 145,50 0,00 155 145,50

Umorzenie
Saldo otwarcia 01.01.2021 0,00 0,00 18 466,85 0,00 18 466,85
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 14 514,60 0,00 14 514,60
- amortyzacja 14 514,60 14 514,60
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo zamknięcia 31.12.2021 0,00 0,00 32 981,45 0,00 32 981,45

Wartość netto
Saldo otwarcia 01.01.2021 0,00 0,00 136 678,65 0,00 136 678,65
Saldo zamknięcia 31.12.2021 0,00 0,00 122 164,05 0,00 122 164,05

do 1 roku
powyżej 1 roku 

do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat 

Nalezności krótkoterminowe, w tym: 6 246,28 0,00 0,00 0,00
1. z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00
2. z tytulu podatków, ceł i ubezpieczeń 0,00
3. z tytułu wynagrodzeń 0,00
4. inne 6 246,28
Razem należności 6 246,28 0,00 0,00 0,00

Stan na 
początek roku

Stan na koniec roku

0,00 0,00
0,00 0,00

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Budynki, lokale, 
prawa

lokali i obiekty 
inżynierii

lądowej i wodnej

Grunty (w tym 
prawo

użytkowania
wieczystego gruntu)

Razem

Koszty ubezpieczeń
RAZEM

2. Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i pozyczek członkom organów administujących, zarządzającyh i nadzorujących, a także nie zaciągneła żadnych zobowiazań w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

5. AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe 

Nie dotyczy

7. AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nie dotyczy

6. AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy

4. AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nie dotyczy

3. AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów:

9. AKTYWA OBROTOWE - rozliczenia międzyokresowe

Wartość początkowa

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021

1. W Fundacji nie wystapiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dlużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, jak również żadne zobowiazania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie dotyczy

Wyszczególnienie należności

Należności płatne: 

8. AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 
okresie spłaty

Środki trwałe w 
budowie

10. FUNDUSZE WŁASNE - Fundusz statutowy



Fundusz statutowy PLN

1. Stan na początek roku 47 327,83

2. Zwiększenia 0,00

3. Zmniejszenia 0,00

4. Stan na koniec roku 47 327,83

do 1 roku
powyżej 1 roku 

do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 5 049,13 0,00 0,00 0,00
1. z tytułu dostaw i usług 513,88 0,00 0,00 0,00
2. z tytulu podatków, ceł i ubezpieczeń 4 241,06
3. z tytułu wynagrodzeń 0,00
4. inne 294,19
Razem zobowiązania 5 049,13 0,00 0,00 0,00

Stan na 
początek roku

Stan na koniec roku

0,00 0,00

79 189,49 64 674,89
79 189,49 64 674,89

PLN

1 747 311,74

325 608,59

220 293,72

1 182 871,49

18 537,94

4 850,93

Razem przychody 1 752 162,67

PLN

1 435 862,93

252 991,44

- przychody 1% podatku

Rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Przychody statutowe ogółem:

- darowizny od osób prawnych

Pozostałe 

Rodzaj kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej statutowej ogółem:

- dotacje

Rozliczenie dotacji ( do zwrotu)

Rozliczenie dotacji NIW -w części dotyczącej środków 
trwałych

- darowizny od osób fizycznych

Rodzaj przychodu

15. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA -  rozliczenia międzyokresowe

Podział zobowiązań  według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 
okresie spłaty

Wyszczególnienie należności

11. FUNDUSZE WŁASNE - pozostałe fundusze 

Nie dotyczy

12. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA -  rezerwy na zobowiązania 

Zobowiązania płatne: 

Nie dotyczy

13. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA -  zobowiązania długoterminowe

Nie dotyczy

14. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA -  zobowiązania krótkoterminowe

RAZEM

16. Informacja o uzyskanych przychodach 

17. Informacja o strukturze kosztów

W tym:

1. Działalność finansowana ze środków własnych ( w tym darowizn)



14 514,60

62 550,20

131 849,85

43 112,59

0,00

964,20

1 182 871,49

212 714,60

303 790,00

666 366,89

Kwota
1 752 162,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

1 752 161,87

1 714 022,27

252 991,44

1 182 871,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,40

278 155,94

0,00

0,00

0,00

wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń

2. wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych

3. Koszty księgowe obciążające wynik

dotacje otrzymane w trakcie roku i nie ujęte w przychodach ( rozliczana 
międzyokresowo)
kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należnoci, w tym również 
od udzielonych pożyczek, kredytów
kwoty otrzymanych odsetek od należnoci, w tym również od udzielonych 
pożyczek, kredytów zarachowanych w przychody księgowe roku ubiegłego

kwoty naliczonych, lecz niezrealizowanych odsetek od lokat

nieopłacone skłądki ZUS w części finansowanej przez płątnika składek (art. 16 
ust. 1 pkt 57a)

pozostałę koszty NKUP

wierzytelności odpisane jako przedawnione ( art. 16 ust. 1 pkt 20)

wierzytelności odpisane jako nieściągalne ( art. 16 ust. 1 pkt 25)

rezerwy tworzone na pokrycie wierzyteności (art. 16 ust. 1 pkt  26,27)

koszty reprezentacji ( art. 16 ust.1 pkt 28)

obowiąkowe wpłaty na PFRON (art.  ust. 1 pkt 36)

odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat nalezności budżetowych 
(art. 16 ust. 1 pkt 21)
koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiazań ( art. 16 ust. 1 pkt 
17)

grzywny, kary, odszkodowania ( art. 16 ust. 1 pkt  18,19)

zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów w latach 
ubiegłych

wypłacone wynagrodzenia zaliczone w ciężar kosztów w klatach ubiegłych
opłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek zaliczone w 
ciężar kosztów w latach ubiegłych

c) Dotacja MOPS  Łódź

- amortyzacja

wartość zwróconej niewykorzystanej dotacji

składki na rzecz organizacji, do których przynalezność podatnika nie jest 
obowiązkowa (art. 16 ust.1 pkt 37)
naliczone lecz niezapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust.1 
pkt 11)
nie wypłacone wynagrodzenia obciążające koszty danego roku ( art.  16 ust. 1 
pkt 57)

dotacja otrzymana w latach ubiegłych, ujęta w przychodach księgowych              
w roku bieżącym

a)  Dotacja Narodowy Instytut Wolności

b) Dotacja Miasto Stołeczne Warszawa

2. Działalność finansowana z dotacji 

- materiały

- usługi obce

- wynagrodzenia i ubezpieczenia

- podatki

Nota nr 18: Wyliczenie dochodu podatkowego i podstawy opodatkowania

- pozostałe koszty

kwoty otrzymanych odsetek od lokat, zarachowanych w przychody księgowe 
roku ubiegłęgo

pozostałe przychody niepodatkowe

koszty realizacji działalności statutowej NIEODPŁATNEJ  w tym przekazane 
darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju( art. 16 ust 1 pkt 14) 
koszty sfinansowane dotacjami budżetowymi ( w tym amortyzacja środków 
trwałych i WNiP) dotacjami budżetowymi lub środkami bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej

Wyszczególnienie
1. Przychód z ksiąg rachunkowych



0,00

1 752 161,87

1 752 161,87

1 182 871,49

569 290,38

0,00

0,00

2021 2020
27 000,00 28 239,91

6. Dochód wolny wykazany w CIT-8/O
Równowartość otrzymanych dotacji budżetowych i bezzwrototnej pomocy 
zagranicznej

Dochód przeznaczony na realizację celów statutowuch

Składki członkowskie
7. Podstawa opodatkowania ( dochód minus dochód wolny od podatku ) = 
kwota wydatkowana na cele niestatutowe

4. Wartość kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów 
podatkowych 

5. Dochód podatkowy ( 2-4)

Nota nr 19: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Nie dotyczy

Nota nr 20: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, 

Zarząd ( z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu)


