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Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen 
nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się 
metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł księguje się      w 
koszty zużycia materiałów.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości powyżej 3.500zł, lecz niższej od 
10.000,00 zł traktowane są jako niskocenne środki trwałe i umarzane  jednorazowo       w 
100%.

Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane 
utratą ich wartości.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze wykazuje się w wartości nominalnej.
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Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto wynik finansowy” następuje
przeniesienie(przeksięgowanie) wszystkich
zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz
strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku
dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto za rok
obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest
informacją o stracie netto.
Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu, w pozycji- zysk (strata) netto -
odpowiednio, jako wielkość dodatnia(zysk) lub wielkość
ujemna(strata).
Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty)
netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
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Wynik finansowy jak i sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie załącznika nr 6 do 
ustawy o rachunkowowści.
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Obowiązkiem jednostki jest prowadzenie rachunkowości według nadrzędnych zasad w celu 
jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 
Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości jednostka rezygnuje z zachowania zasady 
ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. W związku z tym 
organizacja nie tworzy rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów i pasywów.
Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zamykany jest na dzień bilansowy, 
to jest 31 grudnia każdego roku. 
Fundacja jest jednostką małą, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości
Rachunkowość prowadzi się według nadrzędnych zasad rachunkowości, określonych w art. 
5-8 ustawy.   Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z z załącznikiem nr 6 do ustawy 
o rachunkowości.
Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, o którym mowa w 
art. 48a ust. 1 ustawy o rachunkowości 
Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, o którym mowa w art. 48b  ust. 1. 
Ustawy o rachunkowości
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Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa Fundacja Tośka i Przyjaciele za 2021 rok.
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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021  R.
(załącznik do bilansu i rachunku zysków i strat)

A.  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja Tośka i Przyjaciele z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, zostało 
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 000076933 dnia 30.01.2019 
roku..

2. Urząd Statystyczny nadał numer identyfikacyjny REGON 382440912.

3. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach nadał fundacji numer identyfikacji            
podatkowej NIP 631-268-37-91.

4. Fundacja została utworzona na czas nieograniczony; nie posiada terenowych jednostek 
organizacyjnych.

5. Celem fundacji jest:

a. Działalność w zakresie propagowania akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie.

b. Działalność w zakresie szerzenia świadomości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na
temat niepełnosprawności.

c. Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze swoimi 
rówieśnikami.

d. Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych.
e. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w skład których 

wchodzą osoby niepełnosprawne, ich rodzice czy opiekunowie.
f. Wspieranie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
g. Działalność charytatywna.
h. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób.
i. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.
j. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w 

rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 160 i 138).

k. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
l. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
m. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
n. Działalność na rzecz kultury i sztuki.
o. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
p. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt.
q. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
r. Działalność w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
s. Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
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t. Działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz na rzecz 
integracji europejskiej jak również rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami.

u. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony prac dziecka.

v. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów oraz projektów 
edukacyjnych i społecznych.

b. Organizowanie sympozjów i konferencji.
c. Organizowanie festiwali kulturalnych, koncertów i innych działań artystycznych.
d. Przygotowanie publikacji i działalność wydawnicza.
e. Organizowanie wyjazdów turystycznych, integracyjnych, rehabilitacyjnych.
f. Prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
g. Organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych.
h. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi w zakresie 

wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych.
i. Współpraca z ośrodkami zdrowia (np. szpitalami położniczymi, oddziałami 

dziecięcymi) w zakresie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych, wspierania 
rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

j. Organizowanie zbiórek charytatywnych, imprez np.: sportowych, kulturalnych z 
udziałem wolontariuszy.

k. Nawiązywanie kontaktów z fundacjami zagranicznymi, współpraca z zagranicznymi 
grupami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i/lub rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych.

l. Tworzenie miejsc pracy/wspieranie w szukaniu miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych.

m. Nawiązywanie współpracy ze specjalistami w różnych dziedzinach (prawo, medycyna
i inne) w zakresie doradztwa dla osób niepełnosprawnych, rodziców/opiekunów osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin.

n. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych, z zakresu ekologii, i 
innych, wspierających rozwój osób niepełnosprawnych.

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

            Kinga Franczyk – Prezes Zarządu,
     Małgorzata Glinkowska – Wiceprezes/Skarbnik.

8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
o wyniku finansowym tej działalności:

W roku sprawozdawczym organizacja zrealizowała następujące zadania zlecone:
a) zadanie p.n.: „Zespół Downa to nie tajemnica” - zrealizowano ze środków programu
FIO na lata 2021 – 2030. Kwota 5.000,00 zł.
b) zadanie p.n.: „Zespół Downa to nie tajemnica” - zrealizowano ze środków programu
FIO na lata 2021-2030. Kwota 6.000,00 zł.
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c) zadanie p.n: „Pierwsze kroki Rodzice – Rodzicom” - zrealizowano ze środków Miasta
Gliwice. Kwota 5.000,00 zł.

9.  Informacja o przeprowadzonych w trakcie roku obrotowego kontrolach i ich wynikach.

       W trakcie roku obrotowego nie przeprowadzono kontroli.

10.  Informacja  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do  rejestru
       przedsiębiorców KRS: 

Organizacja 10 grudnia 2021 roku została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców.

11. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
      przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dalszej przyszłości. 
      Nie są  znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
      kontynuowania przez organizację działalności.
  

B.  DODATKOWE  INFORMACJE  I  OBJAŚNIENIA

1.  Charakterystyka stosowanych metod wyceny.
  
 Wartości  niematerialne  i  prawne  wycenia  się  na  dzień  bilansowy  według  cen

nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

 Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjne.

 Wartości  niematerialne  i  prawne  oraz  środki  trwałe  o  wartości  powyżej  3.500  zł
amortyzuje  się  metodą  liniową  wg  stawek  zawartych  w  załączniku  do  ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.

 
 Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości poniżej 3.500,00 zł księguje

się w koszty zużycia materiałów.

 Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł, lecz niższej
od 10.000,00 zł traktowane są jako niskocenne środki trwałe i umarzane  jednorazowo
w 100%.

 Wartości  niematerialne  i  prawne  o  wartości  do  3.500  zł  odpisuje  się  w  koszty
jednorazowo.

 Aktywa  finansowe  wycenia  się  według  cen  nabycia  pomniejszonych  o  odpisy
 spowodowane utratą ich wartości.

 Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.

 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
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 Fundusze wykazuje się w wartości nominalnej.

2.  Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym. 
  

W roku 2021 roku nie dokonano żadnych zmian.

3.   Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły w okresie bilansowym.
 
      Takie zdarzenia nie wystąpiły.

4.  Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym.
       
       Takie zdarzenia nie wystąpiły.

5.  Zmiany  w  ciągu  roku  obrotowego  wartości  środków  trwałych,  wartości    
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

          
Nie wystąpiły zmiany w wartościach środków trwałych, wartościach niematerialnych
i prawnych oraz długoterminowych aktywach finansowych.

6.  Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień      
bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

W roku sprawozdawczym wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie 1.719,48 zł
oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 325,78 zł.

7.  Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz      
      przychodów przyszłych okresów.

W roku sprawozdawczym nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów. 

          
8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie wystąpiły. 

9. Informacje o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

Fundacja nie zatrudnia pracowników. 
            

10. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.

Fundacja  w  2021  roku  wypłaciła  wynagrodzenie  w  wysokości  500,00  zł
Zleceniobiorcy zatrudnionemu przy realizacji zadań statutowych Fundacji.

11. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.
 
          Przychody statutowe ogółem:                                                                     58.117,52 zł
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Przychody statutowe działalności nieodpłatnej: 58.117,52 zł
a) dotacje 16.000,00 zł
b) darowizny od os. fizycznych 10.007,52 zł
c) darowizny od os. prawnych 32.110,00 zł

        
          Przychody statutowe działalności odpłatnej ogółem:                                  0,00 zł         

Przychody finansowe:                                                                                  0,00 zł
        a) odsetki na rachunku bankowym           0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:  1,00 zł

 Razem przychody                                                                                  58.118,52 zł

12. Informacje o strukturze kosztów.

      Koszty statutowe ogółem:                31.967,23 zł 
Koszty działalności nieodpłatnej       31.967,23 zł

a) dotacje       15.782,49 zł
b) pozostałe działania       16.184,74 zł

     Koszty działalności statutowej odpłatnej ogółem:     0,00 zł 
 Koszty administracyjne:         3.748,48 zł

 Pozostałe koszty operacyjne:         5.411,22 zł
a) darowizny przekazane         5.400,00 zł
b) zwrot dotacji  11,22 zł

Koszty finansowe: 256,26 zł
a) ujemne różnice kursowe 256,26 zł

  Razem koszty        41.383,19 zł
 
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego wyniosło     0,00 zł

      13.  Wynik na działalności statutowej i finansowej. 

Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej wyniósł (+) 26.150,29 zł.
Wynik na działalności statutowej odpłatnej wyniósł 0,00 zł.
Wynik ogółem wyniósł (+) 16.735,30 zł.

14.  Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 Fundusz statutowy w 2021 roku nie uległ zmianie i wynosi 150,00 zł.

15. Informacje o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

W roku sprawozdawczym nie udzielono żadnych pożyczek, gwarancji ani poręczeń.

Sporządziła: Dominika Wieteska

Gliwice, dnia 26.06.2022 r.
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