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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY
BRAMA

Województwo POMORSKIE

Powiat GDAŃSKI

Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI

Siedziba

Miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

Kod kraju PL

Województwo POMORSKIE

Powiat GDAŃSKI

Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI

Ulica WOJSKA POLSKIEGO

Nr budynku 8

Nr lokalu

Miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI

Kod pocztowy 83-000

Adres

Poczta PRUSZCZ GDAŃSKI

NIP 0000164555

KRS

Data od 2018-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2018-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości
stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku
obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym
Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany
rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychod
ami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przy
sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostka stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko
wości z uwzględnieniem art.46 ust. 5.p.6

ustalenia wyniku finansowego

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów: a) Środki trwałe w bilansie firmy wycenione zostały
wg. cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe. b) Amortyzacja środków trwałych liniowa
zgodnie z przepisami wynikającymi z art.16a- 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.19
92 r. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00zł umarzane są jednorazowo w momencie przyjęcia do
użytkowania. Do środków trwałych umaraznych jednorazowo zaliczane są również ksiązki nabywane do bibliotek
szkolnych podległych jednostek. c) Towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wyceniane są
wg cen średnich d) Zobowiązania i należności wyceniono wg kwot wymagających zapłaty. Kwoty te wynikają z
faktur. e) Środki pieniężne -wycena wg wartości nominalnej z tego: -w kasie -zostały potwierdzone przeprowadzoną
inwentaryzacją -w banku-zostały potwierdzone bankowym potwierdzeniem sald. f) Wszystkie aktywa i pasywa
wyceniane są zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostka stosuje przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości z uwzględnieniem art.46 ust. 5.p.6 . Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie
należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży. Przychody statutowe takie jak darowizny ,wpływy z 1%, dotacje i
dofinansowania ujmowane są w księgach w momencie faktycznego ich otrzymania .Zgodnie z art.4.ust 2 Ustawy
z dnia 29 września 1994 r .o rachunkowości jednostka ujmuje operacje gospodarcze w tym dotacje oraz otrzyman
e i przekazane darowizny zgodnie z ich treścią ekonomiczną tj. jako przychody i koszty z podstawowej działalnośc
i operacyjnej. Koszty Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym . Na wynik finansowy Jednostki wpływają
ponadto: 1. pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie
m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań 2. przychody
finansowe z tytułu , odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic
kursowych nad ujemnymi, 3. koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości
inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Opodatkowanie Wynik finansowy brutto korygują: 1.
bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, Podatek odroczony - Jednostka korzysta
z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów
i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Podatek dochodowy bieżący Jednostka 1. podlega pod przepisy ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, 2. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na
podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

pozostałe

Nazwa pozycji Informacja o sporządzaniu sprawozdania skonsolid
owanego

Informacja
uszczegóławiająca,
wynikająca z potrzeb lub
specyfiki jednostki Opis Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA jest

organem prowadzącym dla Katolickiej Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im.Św.Jana Pawła II z siedzibą
83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 8. Na
podstawie art.51 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994
o rachunkowości sprawozdanie finansowe obejmuje
łączne dane wynikające z ksiąg rachunkowych Fundacji
i wyodrębnionej jednostki organizacyjnej tj. Katolickiej
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Św.Jana Pawła II .
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 3 635 925,53 3 372 136,67 -

• Aktywa trwałe 1 716 037,44 1 428 667,81 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

0,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

1 716 037,44 1 428 667,81 -

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 1 919 888,09 1 943 468,86 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

•• Należności
krótkoterminowe

18 674,50 85 177,40 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

1 898 766,74 1 857 690,98 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

2 446,85 600,48 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 3 635 925,53 3 372 136,67 -

• Fundusz własny 3 014 209,64 2 645 573,08 -

•• Fundusz statutowy 10 000,00 10 000,00 -

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

2 635 573,08 2 014 291,69 -

•• Zysk (strata) netto 368 636,56 621 281,39 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

621 715,89 726 563,59 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

373 760,50 404 937,73 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

229 732,44 233 582,83 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

18 222,95 88 043,03 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

2 870 844,86 3 010 707,66 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 628 616,62 1 814 875,65 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

19 491,24 38 258,01 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

1 222 737,00 1 157 574,00 -

Koszty działalności
statutowej

2 472 323,03 2 355 047,83 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 567 811,74 1 655 902,12 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

21 367,48 40 432,28 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

883 143,81 658 713,43 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

398 521,83 655 659,83 -

Przychody z działalności
gospodarczej

10 743,75 0,00 -

Koszty działalności
gospodarczej

8 625,07 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

2 118,68 0,00 -

Koszty ogólnego
zarządu

33 389,51 32 470,44 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

367 251,00 623 189,39 -

Pozostałe przychody
operacyjne

2 979,68 3 244,87 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Pozostałe koszty
operacyjne

1,80 200,00 -

Przychody finansowe 18 058,15 15 331,05 -

Koszty finansowe 19 168,47 19 937,92 -

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

369 118,56 621 627,39 -

Podatek dochodowy 482,00 346,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

368 636,56 621 281,39 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowegoz a rok 2018

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

InformBrama2018.pdf

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

Rok bieżący 380 344,57A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok poprzedni 583 950,97

Wartość łączna 40,44

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 40,44

z zysków kapitałowych -

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

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

C. Przychody
niepodlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

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

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania

Rok bieżący Wartość łączna 11 492,00
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z zysków kapitałowych -

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 7 888,00

z zysków kapitałowych -

przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

F. Koszty nieuznawane
za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

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

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -391 796,13

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna -591 798,53

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok poprzedni

z zysków kapitałowych -
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z innych źródeł
przychodów

-

Rok bieżący 0,00J. Podstawa
opodatkowania podatkiem
dochodowym Rok poprzedni 0,00

Rok bieżący 0,00K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni 0,00
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