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REGON: 520359885

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 6312700696

KRS 0000930145

Nazwa firmy DEMOKRACJA PRZYSZŁOŚCI

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

śląskie Gliwice

Gliwice Gliwice

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL śląskie Gliwice Gliwice

Zwycięstwa 14 105

Gliwice 44-100 Gliwice

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

03.11.2021

31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

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

1. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
6. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.

ODPISY AMORTYZACYJNE:
1. Przedmioty i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 6.000 zł odpisuje 
się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. 
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 6.000 zł, lecz 
nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł, zalicza się do środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez 
jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przekazania do używania.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej od 10.000 zł zalicza się do środków trwałych 
lub wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. 
4. Zasady amortyzacji przedstawione w § 9. ust. 1 – 3 dotyczą środków trwałych, które należą do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem 
samochodów osobowych. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wynik finansowy został sporządzony według zasad rachunku kalkulacyjnego,
tj. z podziałem na rodzaje działalności organizacji pozarządowe określone w ustawie
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy 
o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. nr 122 poz. 591 z późn. zm.)

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Ewidencja kosztów głównej działalności organizacji prowadzona jest na kontach zespołu 5. Organizacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3.

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 22.02.2022
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Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem 5 891,09 0,00 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

  Aktywa obrotowe 5 891,09 0,00 0,00

   Zapasy 0,00 0,00 0,00

   Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Inwestycje krótkoterminowe 4 539,09 0,00 0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 352,00 0,00 0,00

  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 5 891,09 0,00 0,00

  Fundusz własny 5 891,09 0,00 0,00

   Fundusz statutowy 1 000,00 0,00 0,00

   Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00

   Zysk (strata) netto 4 891,09 0,00 0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

   Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

   Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

   Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 22.02.2022
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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 obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej 13 000,00 0,00 0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 13 000,00 0,00 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

Koszty działalności statutowej 0,00 0,00 0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 13 000,00 0,00 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

Koszty ogólnego zarządu 8 108,91 0,00 0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 4 891,09 0,00 0,00

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00

Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00

Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 4 891,09 0,00 0,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) netto (M - N) 4 891,09 0,00 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 22.02.2022



INFORMACJA DODATKOWA

DEMOKRACJA PRZYSZŁOŚCI

za okres: 03.11.2021 – 31.12.2021

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,

Fundacja  nie  ma  żadnych  zobowiązań  z  tytułu  dłużnych  instrumentów  finansowych,  gwarancji

i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

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.

Fundacja 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

Aktywa – 5.891,09 zł:

Fundacja nie posiada aktywów trwałych.

Na aktywa obrotowe składają się:

– inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych na rachunku bankowym: 4.539,09 zł.

– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w postaci polisy NNW na rok 2022: 1.352,00 zł

Pasywa – 5.891,09 zł:

Na fundusz własny składają się:

 fundusz statutowy (wpłacony w całości) w wysokości 1.000,00 zł

 zysk z roku bieżącego w wysokości 4.891,09 zł

Fundacja nie posiada zobowiązań ani rezerw.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów

TYTUŁ Kwota w PLN %

 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 13 000,00 zł 100,00 % 

 Darowizna od osoby fizycznej 13 000,00 zł 

 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł 

 RAZEM 13 000,00 zł 100,00 % 



5.   Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

TYTUŁ Kwota w PLN %

 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 0,00 zł 

 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł 

 Koszty ogólnego zarządu 8 108,91 zł 100,00 % 

 Zużycie materiałów i energii 2 546,10 zł 31,40 % 

 Usługi obce (m. in. usługi bankowe, księgowe, internetowe) 5 562,81 zł 68,60 % 

 RAZEM 8 108,91 zł 100,00 % 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja  na  podstawie  statutu  oraz  odrębnych  przepisów  prawa  utworzyła  fundusz  założycielski

o wartości 1.000,00 zł. Jest to fundusz podstawowy Fundacji, przeznaczony na finansowanie bieżącej

działalności. 

Sporządzono:  22.02.2022 r.


