
I. Objaśnienia do bilansu 

1) Szczegółowy zakres wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
inwestycji długoterminowych, zawierających  stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, 
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 
majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowych 
amortyzacji lub umorzenia. 

 
Nie występuje. 
 

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 
Nie występuje. 
 

3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  

 
Nie występuje. 
 

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu tery torialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i lokali. 

 
Nie występują. 
 

5)  Dane o strukturze funduszy stowarzyszenia i ich zmianach w roku 2021 

    
Nie wystąpiły.  
 

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie funduszy zapasowych i 
rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym.  

 

 Nie występują. 
 
 

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.  
 
W roku 2021 wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 58906,97 zł, która zwiększy przychody 
w roku 2022 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej.  

 
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,  

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 
  
Nie występują. 
 

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu  i stanie na konie roku obrotowego. 

 
Nie występują. 
 

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową okresie spłaty. 

 
Nie występują. 

11) Wykaz istotnych pozycji biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych.  
 
Nie występują 

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).  
Nie występują. 
 



13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancyjne i poręczenia 
także wekslowe. 

 
Nie występują. 
 

II. Objaśnienia do rachunku wyników 
 
1) Struktura rzeczowa przychodów fundacji                                                                    
Przychód z działalności statutowej nieodpłatnej -                                                           116654,02 
- nadwyżka dochodów nad kosztami                                                                                73975,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- wpłaty z 1 %                                                                                                                 18798,70 
- darowizny                                                                                                                     23879,75 
 
2) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 
 

Nie wystąpiły 
 
3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 
 
Nie wystąpiły 
 
4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym  
 

Nie dotyczy 
 
5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego (zysku, straty) brutto 
 
     1. Wynik finansowy brutto                                                                                           58906,97 

2. Przychody wyłączone z opodatkowania                                                              -116654,02 
3. Koszty dotyczące przychodów wyłącznych z opodatkowania                                  57747,05 

 
6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, 

dane o kosztach rodzajowych 
a) amortyzacja                                                                                                                       0,00 
b) zużycie materiałów i energii                                                                                         20317,95 
c) usługi obce                                                                                                                 15931,25 
d) wynagrodzenia                                                                                                                   0,00 
e) pozostałe koszty                                                                                                               16,00 
f) darowizny                                                                                                                      5000,00       
g) refundacja kosztów leczenia                                                                                        16481,85 
- koszty działalności nieodpłatnej                                                                                     57747,05  
 

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

  
Nie wystąpiły 

8) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe  
 

Nie wystąpiły 

 
9) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

 

Nie wystąpił. 
 
 

III. Dodatkowe informacje 
 

1) Fundacja w roku 2021 nie zatrudniała żadnych osób. 
2) W roku 2021 nie były udzielane żadne pożyczki i inne świadczenia o podobnym charakterze osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.  



3) W roku 2021 nie dokonano żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i 
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.  

4) W roku 2021 w wyniku pozyskania środków dokonano realizacji 2 projektów, których 
głównym celem zgodnie z założeniami statutowymi jest niesienie wszechstronnej pomocy 
zdrowotnej, głównie w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, organizowaniu i 
upowszechnianiu działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz 
zwiększeniu aktywności życiowej i fizycznej oraz pomoc związana z COVID -19 na łączną 
wartość 23632,25 złotych.  
Główne z nich to: 
a) zakup wyposażenia dla OSIR w Dzierżoniowie- – wartość wykonania 12122,00 zł; 
b) realizacja materiału filmowego – wartość wykonania 11510,25 zł; 
Dodatkowo przekazano 5000,00 zł dla NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie na 
działania związane z promocja szczepień przeciw COV ID-19. 

 
 
 
 

 
Miejsce i data sporządzenia: Dzierżoniów, dn.07.06.2022 r. 
 
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie                                            …..............................................  
 
 
 
Podpis Kierowania Jednostki                                                                    ….............................................  
 
 

 


