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Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2022-06-22

KodSprawozdania SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania 1

Sprawozdanie finansowe



1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

NazwaFirmy FUNDACJA RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!

Siedziba

Województwo Mazowieckie

Powiat M.ST.Warszawa

Gmina M.ST.Warszawa

Miejscowość Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Mazowieckie

Powiat M.ST.Warszawa

Gmina M.ST.Warszawa

Nazwa ulicy ALEJA WILANOWSKA

Numer budynku 313

Numer lokalu A

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 02-655

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

1C. Identyfikator podatkowy NIP 9512296994

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000338803

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd 2021-01-01

DataDo 2021-12-31

4. Założenie kontynuacji działalnności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporzadzone przy
zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false -
Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

Dane jednostki:



5A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu
finansowym  Fundacji jest zgodny ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1047, z późniejszymi
zmianami), zwana dalej Ustawą określającą między
innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone
zgodnie z art. 46 ust.5 pkt.6,art.47 ust.4 pkt.6, art.48
ust.5, art.48a ust.4, art.48b ust. 5, art.49 ust.5 ustawy
orz ze wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6  do
ustawy wprowadzonymi nowelizacja z 15 grudnia
2016r.Rokiem obrotowym jednostki jest rok
kalendarzowy.

5B. ustalenia wyniku finansowego

Do wyceny aktywów i pasywów zastosowano przepisy
wyceny przewidziane dla jednostek kontynuujących
działalność wymienionych w art.38-41 ustawy o
rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie
rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący
sposób :środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne – wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej
(po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Wartość początkową stanowiącą cenę
nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego
powiększają: koszty jego ulepszenia, polegającego na
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub
rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa
tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa
posiadaną przy przyjęciu do używania wartość
użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością
wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy
pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami
eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową
środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne
dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich
wartości, na skutek używania lub upływu
czasu.Wartość początkowa i dotychczas dokonane od
środków trwałych odpisy amortyzacyjne mogą, na
podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji
wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny
wartość księgowa netto środka trwałego nie jest
wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w
przewidywanym okresie jego dalszego używania jest
ekonomicznie uzasadnione.
Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę
wartości netto środków trwałych przenosi się na
kapitał z aktualizacji wyceny i nie może ona być
przeznaczona do podziału. Kapitał z aktualizacji
wyceny podlega zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji
wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub
zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa
na kapitał zapasowy lub inny o podobnym
charakterze. Odpisów amortyzacyjnych od środka
trwałego dokonuje się drogą systematycznego,
planowego rozłożenia jego wartości początkowej na
ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka
trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później
niż z chwilą zrównania wartości odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością
początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do
likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru,
z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy
likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka
trwałego. Przyjmuje się, że okresy i wynikające z tego
stawki amortyzacji używanych przez jednostkę
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych zgodne są z okresami i stawkami
określonymi obowiązującymi przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Na dzień przyjęcia środka trwałego lub wartości
niematerialnej i prawnej do używania ustala się okres
i stawkę amortyzacji. Poprawność stosowanych
okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest
przez jednostkę okresowo weryfikowana i powoduje
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych
latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy,
o których mowa powyżej, dotyczące środków
trwałych, których wycena została zaktualizowana na
podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają
odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice
spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną
nadwyżkę odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny
zalicza się do pozostałych kosztów. Jako środki trwałe
lub wartości niemater



5B. ustalenia wyniku finansowego

ialne i prawne uznaje się rzeczowe składniki majątku
trwałego o okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz
o wartości wyższej niż 10 000 zł. Składniki o okresie
użytkowania krótszym niż rok i o wartości niższej niż
10 000 zł zaliczane są do kosztów w momencie
oddania do używania środki trwałe w budowie - w
wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzuje się
metodą liniową. Pozyskane dary przeznaczone do
nieodpłatnego przekazania odbiorcom wyceniane są
wg wartości określonej przez darczyńcę. W przypadku
braku dokumentu określającego wartość dary
wycenia się wg wartości rynkowej podobnych
artykułów dostępnych na rynku. Wycena rozchodu
zapasów dokonywana jest w drodze szczegółowej
identyfikacji rzeczywistych wartości tych
składników.Należności z tytułu podatków, dotacji i
ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są
wyceniane w kwocie wymagalnej zapłaty na
podstawie odrębnych przepisów.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane
w następujący sposób: jeżeli koszty dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych wówczas są
zaliczane do czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów. Natomiast biernych rozliczeń
międzyokresowych kosztów Fundacja dokonuje w
wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
wynikających ze świadczeń wykonywanych na rzecz
jednostki przez wykonawców, których kwotę
zobowiązań oszacować można w sposób wiarygodny
bądź wynika to z obowiązku wykonywania
związanych z bieżącą działalnością przyszłych
świadczeń wobec osób nieznanych ( wartość można
oszacować pomimo, iż data powstania zobowiązania
nie jest znana).
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny, obejmują równowartość otrzymanych lub
należnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnym
okresie sprawozdawczym. Środki pieniężne
otrzymane na sfinansowanie nabycia środków
trwałych nie zwiększają kapitałów własnych. Zaliczane
do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty
zwiększają stopniowo pozostałe przychody
operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych
lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów
prac rozwojowych sfinansowanych z innych
źródeł.Należności i udzielone pożyczki  wyceniane są
w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności. Zobowiązania - 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.

5C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Wynik finansowy odrębnie ustala się na działalnosci
statutowej i na działalnosci gospodarczej.

5D. pozostałe .

6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji ..

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki .



Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

Aktywa razem 9 562 972,92 9 103 703,11 0,00

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 9 562 972,92 9 103 703,11 0,00

I. Zapasy 25 805,28 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 168 165,30 501 951,77 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 359 670,62 8 585 265,90 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 331,72 16 485,44 0,00

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

Pasywa razem 9 562 972,92 9 103 703,11 0,00

A. Fundusz własny 9 076 963,90 8 841 738,23 0,00

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 8 841 738,23 6 994 584,65 0,00

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

IV. Zysk (strata) netto 235 225,67 1 847 153,58 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 486 009,02 261 964,88 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 486 009,02 261 212,37 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 752,51 0,00



Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

A. Przychody z działalności statutowej 6 607 674,61 7 087 572,13 0,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 607 674,61 7 087 572,13 0,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 5 976 368,14 4 927 374,53 0,00

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 976 368,14 4 927 374,53 0,00

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

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 631 306,47 2 160 197,60 0,00

D. Przychody z działalności gospodarczej 448 355,59 707 676,65 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 262 438,74 116 534,83 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 185 916,85 591 141,82 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 469 353,79 898 905,74 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 347 869,53 1 852 433,68 0,00

I. Pozostałe przychody operacyjne 17 551,86 23 396,42 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 119 237,86 30 273,60 0,00

K. Przychody finansowe 206,38 4 512,00 0,00

L. Koszty finansowe 164,24 1 231,92 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 246 225,67 1 848 836,58 0,00

N. Podatek dochodowy 11 000,00 1 683,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M - N) 235 225,67 1 847 153,58 0,00



Wartość łączna
z zysków

kapitałowych
z innych źródeł

przychodów
Wartość łączna

z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 246 225,67 1 848 836,58

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

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

 C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 246 225,67 0,00 246 225,67 1 848 836,58 0,00 1 848 836,58

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:

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

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

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

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 122 220,55 0,00 122 220,55 18 684,08 0,00 122 220,55

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych, w tym:

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

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 122 220,55 18 684,08

K. Podatek dochodowy 11 000,00 1 683,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI



informacja dodatkowa

Załączniki

Informacja_dodatkowa.pdf


