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I.

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
ze zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy

Zarząd Fundacji LOESJE POLSKA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
Rachunek zysków i strat za okres od 31 października 2019 do 31 grudnia 2020 roku,
Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy organizacji.

Zarząd Fundacji
Członek Zarządu – Wanda Grudzień
Członek Zarządu – Kamila Romanowicz
Członek Zarządu – Marta Twarowska
Członek Zarządu – Paulina Tyburska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji
Agnieszka Gamdzyk

Warszawa, 13 marca 2021 roku
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II.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawowe dane o Fundacji
1. Nazwa organizacji:
FUNDACJA LOESJE POLSKA
Siedziba organizacji:
04-369 Warszawa, ul. Ludwika Kickiego 4A lok. 44
2. Podstawowy przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 2007)
3. Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ oraz w Rejestrze
Przedsiębiorców w dniu 31 października 2019 roku pod numerem KRS 0000811527
4. Nr ewidencji podatkowej NIP: 1133005971
5. REGON: 384766351
6. Zarząd organizacji:
1. Wanda Grudzień – członek zarządu
2. Kamila Romanowicz – członek zarządu
3. Marta Twarowska – członek zarządu
4. Paulina Tyburska – członek zarządu
7. Cele statutowe organizacji:
Celami szczegółowymi Fundacji są m.in:
1) popularyzowanie, promowanie i wspieranie działań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji;
2) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
3) promocja i organizacja wolontariatu;
4) wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym
działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i naukowej na rzecz
rozwoju postaw demokratycznych, tolerancji, integracji społecznej, zwiększenia
dostępności do kultury, dialogu międzykulturowego, wyrównania szans;
5) działania na rzecz integracji europejskiej, inicjowanie i rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, badanie lokalnej
historii i kultury, rewitalizacja;
7) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej;
9) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe i inne organizacje realizujące cele zbieżne z celami Fundacji;
10) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
osoby, grupy osób, wspólnoty, społeczności nieposiadające osobowości i prawnej
a realizujące cele zbieżne z celami Fundacji;
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11) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, zwłaszcza profilaktyki HIV/AIDS
i profilaktyki uzależnień;
12) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Działalność statutowa Fundacji może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny zgodnie
z definicją wynikającą z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).
Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną statutową oraz działalność
gospodarczą.
Fundacja prowadziła w okresie od 31.10.2019 do 31.12.2020 r. odpłatną działalność
statutową w zakresie:
- prowadzenie warsztatów kreatywnego pisania
Fundacja prowadziła w okresie od 31.10.2019 do 31.12.2020 r. działalność gospodarczą
w zakresie:
- wydanie i sprzedaż detaliczna kalendarzy oraz gadżetów tekstylnych
8. Zasada kontynuacji
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 31.10.2019 do 31.12.2020 r. sporządzone
zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundacja w dającej się przewidzieć
przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie
zmniejszonym istotnie zakresie. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.
9. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4
pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku
nr 6 do w/w ustawy.
10.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów, także amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego w tym zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru:
1) Wszystkie dane zaprezentowano w złotych.
2) Ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych prowadzona jest zgodnie
z obowiązującymi w jednostce zasadami (polityką) rachunkowości.
3) Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły. Bilans oraz rachunek
zysków i strat Fundacja prezentuje w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości.
4) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego,
planowanego rozłożenia na raty ich wartości początkowej na ustalony okres
amortyzacji.
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5)

6)

7)

8)

9)

Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania do końca
miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych
z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub
stwierdzono ich niedobór. Okres lub stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień
przyjęcia środka trwałego do używania. Ustalone okresy i stawki amortyzacyjne są
przez jednostkę weryfikowane. Odpisy przy zastosowaniu nowej stawki, ustalonej
w wyniku weryfikacji, następują od początku roku obrotowego następującego po roku,
w którym dokonano weryfikacji.
Wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka
trwałego. Środki trwałe o wartości od 1 500,00 zł do 10 00,00 zł, odpisuje się
w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środek oddano do
użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 1 500,00 zł stanowią zużycie
materiałów. Stosowane stawki amortyzacyjne są zgodne z „Wykazem rocznych stawek
amortyzacyjnych”, który stanowi załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz mogą być podwyższane współczynnikami zawartymi w tej ustawie.
Wybór i późniejsze zmiany stawek są ustalane zarządzeniem prezesa zarządu.
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych
i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości
początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane
od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość
niematerialna
i prawna została wprowadzona do ewidencji. Stawkę i metodę
amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych
i prawnych. Okres i stawki amortyzacji podlegają okresowej weryfikacji. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc. Wartości niematerialne
i prawne o wartości od 1.500,00 do 10 000,00 zł, odpisuje się w całości w koszty
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. Składniki
majątku o wartości poniżej 1 500,00 zł stanowią zużycie materiałów.
Należności są wyceniane z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny w kwocie
wymaganej zapłaty, z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe.
Do należności krótkoterminowych zalicza się należności z tytułu dostaw i usług oraz
całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych,
a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Do należności długoterminowych zalicza się należności – z wyjątkiem zaliczanych do
aktywów finansowych oraz dotyczących dostaw i usług – których termin spłaty
przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.
Udzielone pożyczki Fundacja wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty,
tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne odsetki, pomniejszone o ewentualne
odpisy aktualizujące.
Należności w walucie obcej (wraz z odsetkami) na dzień bilansowy przelicza się według
obowiązującego na ten dzień kursu średniego, ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe powstałe na dzień ich wyceny oraz przy
zapłacie należności w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub
kosztów finansowych.
Fundacja odstępuje od ustalenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
gdyż roczne sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania
w myśl art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.
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10) Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej, ustalonej przez
jednostkę na podstawie poniesionych wydatków.
11) Lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi,
zarachowanymi odsetkami, skorygowanej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
12) Zobowiązania długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym
zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą
wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na
instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
13) Fundacja zalicza do zobowiązań długoterminowych wszystkie zobowiązania z tytułów
cywilnoprawnych i publicznoprawnych, których termin płatności przypada później
aniżeli w roku następującym po dniu bilansowym. Jeżeli zapłata zobowiązań jest
rozłożona na raty, to do zobowiązań długoterminowych Fundacja zalicza tylko tę część
zobowiązań, która – zgodnie z umową – ma nastąpić po roku obrotowym następującym
po dniu bilansowym.
14) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie zapłaty. Zobowiązania
krótkoterminowe stanowią ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub
tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od
dnia bilansowego. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy Fundacja wycenia zobowiązania
w walutach obcych – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
15) Rezerwy wycenia się w wartości nominalnej.
16) Fundacja ujmuje w księgach rachunkowych fundusz własny z podziałem na jego rodzaje
i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu.
17) Fundusz statutowy na dzień bilansowy Fundacja wycenia w wartości nominalnej.
18) W pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych Fundacja wykazuje wynik finansowy netto za
poprzedni rok obrotowy lub lata poprzednie, w przypadku nie dokonania podziału tego
wyniku.
19) Fundacja ustala wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym.

Zarząd Fundacji
Członek Zarządu – Wanda Grudzień
Członek Zarządu – Kamila Romanowicz
Członek Zarządu – Marta Twarowska
Członek Zarządu – Paulina Tyburska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji
Agnieszka Gamdzyk

Warszawa, 13 marca 2021 roku
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III.

BILANS
AKTYWA

A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
IV
C

Nota

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA razem
PASYWA

A
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV

2

2
1

Nota

Fundusz własny
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
PASYWA razem

6

2
3

Zarząd Fundacji
Członek Zarządu – Wanda Grudzień
Członek Zarządu – Kamila Romanowicz
Członek Zarządu – Marta Twarowska
Członek Zarządu – Paulina Tyburska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji
Agnieszka Gamdzyk

Warszawa, 08 marca 2021 roku
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Stan na
31 grudnia 2020
16 574,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 574,60
0,00
4 591,13
11 983,47
0,00
0,00
16 574,60
Stan na
31 grudnia 2020
15 310,21
2 200,00
0,00
0,00
13 110,21
1 264,39
0,00
0,00
1 264,39
0,00
16 574,60

IV.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek zysków i strat

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

Nota
4

125 496,97
19 445,00
5

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II
III
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

5
4

Członek Zarządu – Wanda Grudzień
Członek Zarządu – Kamila Romanowicz
Członek Zarządu – Marta Twarowska
Członek Zarządu – Paulina Tyburska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Warszawa, 13 marca 2021 roku
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0,00
137 567,73
117 623,79

Zarząd Fundacji

Agnieszka Gamdzyk

za okres
od 31.10.2019
do 31.12.2020
144 941,97

19 943,94
0,00
7 374,24
73 805,67
58 546,21
15 259,46
9 522,72
13 110,98
0,01
0,78
0,00
0,00
13 110,21
0,00
13 110,21

V.
1)

INFORMACJA DODATKOWA
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.
Nie wystąpiły

2)

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administracyjnych, 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.
Nie wystąpiły

3)

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nota nr 1

Stan środków pieniężnych w kasie, rachunkach bankowych i lokatach

Wyszczególnienie
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Nota 2

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań krótkoterminowych

Wyszczególnienie
Należności krótkoterminowe
Bieżące należności od odbiorców
Bieżące należności od fundatora
Zobowiązania krótkoterminowe
Bieżące zobowiązania wobec dostawców
Bieżące zobowiązania publicznoprawne
Bieżące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Nota nr 3

Stan na
31 grudnia 2020
4 591,13
4 591,13
0,00
1 264,39
1 264,39
0,00
0,00

Szczegółowe zestawienie rozliczeń międzyokresowych przychodów

Wyszczególnienie
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Przychody przyszłych okresów z tytułu prowadzonych warsztatów
„Przystań dla serca”
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe bierne

4)

Stan na
31 grudnia 2020
11 983,47
0,00
11 983,47

Stan na
31 grudnia 2020
0,00
0,00
0,00

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.
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Nota nr 4

Struktura zrealizowanych przychodów
za okres
od 31.10.2019
do 31.12.2020

Wyszczególnienie
Łączna kwota przychodów jednostki ogółem
(zgodnie z rachunkiem zysków i strat)
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury i Biura Kultury m.st. W-wy
darowizny od osób fizycznych
Działalność odpłatna pożytku publicznego
spotkania, warsztaty, konferencje
Działalność gospodarcza
Pozostałe przychody operacyjne

5)

Struktura poniesionych kosztów

Wyszczególnienie
Łączne koszty działalności, w tym:
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
spotkania, warsztaty, konferencje
Koszty działalności gospodarczej
Koszty ogólnego zarządu
Koszty operacyjne i finansowe

za okres
od 31.10.2019
do 31.12.2020
205 637,44
117 623,79
19 943,94
19 943,94
58 546,21
9 522,72
0,78

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nota nr 6

Informacje o funduszu statutowym
Stan na
31 grudnia 2020
0,00
2 200,00
0,00
2 200,00

Fundusz statutowy
Stan na początek roku (BO)
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku (BZ)

7)

125 496,97
42 000,00
83 496,97
19 445,00
19 445,00
73 805,67
0,01

Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Nota nr 5

6)

218 747,65

Inne informacje niż wymienione w pkt. 1-6, 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.
Inne informacje - rozliczenie wyniku finansowego/podatkowego Fundacji

Przychody wg rachunku zysków i strat
Przychody podatkowe ogółem
Koszty wg rachunku zysków i strat
Koszty nie stanowiące kosztu podatkowego
Koszty podatkowe ogółem
Dochód podatkowy
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218 747,65
218 747,65
205 637,54
42 000,00
163 637,54
55 110,11

Przychody zwolnione, w tym:
dotacje pochodzące z budżetu państwa i budżetu JST
dochód przeznaczony na działalność statutową (art.17 ust.1 pkt 4)
Podstawa opodatkowania
Podatek CIT należny narastająco (9%)

55 110,11
42 000,00
13 110,11
0,00
0,00

W roku 2020 Fundacja wykazała dochód podatkowy w wysokości 55 110,11 zł.
Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu dochodów zwolnionych wyniosła 0,00 zł.
Deklaracja CIT-8 została złożona w terminie przewidzianym prawem.
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2020 wyniósł 0,00 zł.
Rachunek zysków i strat Fundacji w roku 2020 zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami
(zysk) w kwocie 13 110,11 zł.
Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku zysków i strat –
po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – powiększy konto funduszu
statutowego lub pozostanie niepodzielona.

Zarząd Fundacji
Członek Zarządu – Wanda Grudzień
Członek Zarządu – Kamila Romanowicz
Członek Zarządu – Marta Twarowska
Członek Zarządu – Paulina Tyburska

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji
Agnieszka Gamdzyk

Warszawa, 13 marca 2021 roku
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