
Statut Fundacji Licytuję - Pomagam 

 Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1  

Fundacja Licytuję - Pomagam, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach,  a także na podstawie postanowień niniejszego statutu.  

§ 2 

Fundacja Licytuję - Pomagam ustanowiona zostaje przez Panią Dorotę Dżugan, zwaną dalej Fundatorką, aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Tuszyńską w Kancelarii Notarialnej w Kraków przy ul. Pawia 18A z 
dnia 30.09.2019r, Repertorium A 8696/2019 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Wieliczka.  

§ 4 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 5 

Fundacja zostaje utworzona na czas nieoznaczony. 

§ 6 

Nadzór nad Fundacją pełni Minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.   

§ 7 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 8 

1. Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, zakłady, filie, oddziały, a także przystępować do związków stowarzyszeń, 
spółek i fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub z innymi podmiotami. Działalność gospodarcza 
będzie miała charakter dodatkowy do działalności statutowej. 

 
§ 9 

1. Fundacja używa pieczęci o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres oraz może zawierać znak graficzny i inne 
dane identyfikacyjne.  

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 10 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom 
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania 



§ 11 

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:  
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób;  
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym;  
c) działalności charytatywnej;  
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  
f) ochrony i promocji zdrowia;  
g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy;  
i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  
j) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
k) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
l) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  
m) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
n) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  
o) wypoczynku dzieci i młodzieży;  
p) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  
q) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  
r) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  
s) turystyki i krajoznawstwa.  

§ 12 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne lub nieodpłatne:  

a) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy 
organizowane w kraju i za granicą, oraz w sieci Internet, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych, 

b) wspieranie poprzez akcje informacyjne, organizacyjne, edukacyjne, finansowe i rzeczowe innych podmiotów, 
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, 

c) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku 
publicznego, 

d) rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego 
i wspierania realizowanych przez nie celów, 

e) wzmacnianie i rozwijanie działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce, 
f) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z 

celami Fundacji, w tym w prasie, radio, telewizji i w sieci Internet, 
g) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego, podejmowanych także przez 

podmioty niebędące organizacjami pożytku publicznego, 
h) finansowanie nagród i stypendiów dla osób potrzebujących, 
i) wspieranie i finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom społecznie wykluczonym, 

chorym, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnym, niepełnosprawnym i poszukującym pracy, 
j) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym 

prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa; 
k) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi 

organizacjami na tym polu, 
l) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek 

prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji. 

§ 13 



1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których 
działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi. 

2. Fundatorka może wskazać osobę lub osoby, które będą wykonywały jego uprawnienia wynikające ze statutu. 

Rozdział III 
 

Majątek i dochody Fundacji 
§ 14 

1. Majątek Fundacji na realizację jej zadań statutowych stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł (pięć 
tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowi wkład pieniężny Fundatorki, oraz 
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, oraz inne prawa majątkowe nabywane przez Fundację w toku jej 
działalności. 

2. Zarząd, w formie uchwały, może przeznaczyć dowolną część majątku Fundacji, o którym mowa powyżej, na 
wykonywanie działalności gospodarczej, w granicach określonych w art. 5 ust. 5 Ustawy o fundacjach. 

§ 15 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 16 

1. Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z: 
a) darowizn, spadków i zapisów, 
b) dotacji, grantów i subwencji, 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji, 
e) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji, 
f) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych, 
g) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, 
h) dochodów z działalności gospodarczej. 

2.   Fundacja zastrzega sobie prawo do pobierania części środków uzyskanych z danej zbiórki publicznej, określonej 
procentowo w Regulaminie danej zbiórki. 

§ 17 

1. Z zastrzeżeniem par. 16 ust. 2, nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami w całości przeznaczana jest na 
realizację celów statutowych. 

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi powyżej, jeżeli 
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 18 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa długi spadkowe. 

§ 19 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości, 
co najmniej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) lub, gdy idzie o osoby zagraniczne – równowartość tej kwoty w dewizach, 
uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 

§ 20 

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

Rozdział IV 



Organy i organizacja Fundacji 

§ 21 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarząd).  
 

§ 22 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. 
2. Zarząd w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Fundacji lub Fundatorki, kieruje całością spraw Fundacji i 

podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności Zarząd prowadzi statutową działalność Fundacji, zarządza 
majątkiem i dochodami Fundacji, decyduje o rozdziale środków finansowych i rzeczowych, podejmuje uchwały w 
zakresie przeznaczenia i wykorzystania dochodów Fundacji. 

§ 23 

Nadto Zarząd Fundacji: 

a) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania; 
b) sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji; 
c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
d) ustala wielkość i formę zatrudnienia oraz wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji; 
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,  
f) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej; 
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji; 
h) dokonuje zmian w statucie; 
i) decyduje o rozpoczęciu, zawieszeniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej przez Fundację, a 

także o zakresie tej działalności; 
j) może zdecydować o utworzeniu Biura Fundacji służącego do obsługi działalności Fundacji przy realizacji jej 

celów statutowych, 
k) uchwala Regulaminy dla zbiórek oraz innych imprez publicznych. 

§24 

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. 
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji wybierany jest przez Fundatorkę. 
3. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony. 
4. Prezes Zarządu może w każdym czasie odwoływać i powoływać każdego z członków Zarządu. 
5. Z zastrzeżeniem ust. 4 członkostwo w Zarządzie wygasa także na skutek dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji 

członka Zarządu złożonej w formie pisemnej. 
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
§ 25 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest 

obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej. 
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4. Prezes Zarządu określa funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu. 

 
§ 26 

1. Do reprezentacji w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych nieprzekraczających kwoty 50.000 zł uprawniony jest Prezes Zarządu 
działający samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań przekraczających 50.000 zł uprawnionych jest dwóch członków 
Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu. 

§ 27 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku. 



§ 28 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub powołania, 

o ile Zarząd Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i 
uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 

3. Zarząd może zawrzeć umowę także z osobami trzecimi w celu obsługi działalności Fundacji za wynagrodzeniem. 
 

Rozdział V 

Zmiana statutu 

§ 29 

Zmiana statutu może dotyczyć każdego postanowienia, w tym także zmian celów Fundacji. 

§ 30 

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmują Fundatorka, osoby przez nią wskazane działający wspólnie, lub Zarząd 
Fundacji. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe i likwidacja Fundacji 

§ 31 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Sposób połączenia zostanie określony w uchwale Zarządu. 

§ 32 

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie aktualny cel Fundacji (z zastrzeżeniem § 29). 

§ 33 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się środków 
finansowych i majątkowych, lub z innych ważnych powodów. 

§ 34 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji lub Fundatorka. 
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na cele realizacji zadań określonych w statucie 

Fundacji lub zasilenie innych podmiotów, których cele są zbieżne z celami Fundacji. 
 

§ 35 

3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Zarządu. 
4. Do obowiązków likwidatora należy wyegzekwowanie wszystkich należności Fundacji oraz zapłacenie wszystkich 

zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego majątku na rzecz realizacji celów zbieżnych z 
celami Fundacji. 

§ 36 

Fundacja składa corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 
§ 37 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. 

 



Fundacja Licytuje-Pomagam

Sprawozdanie finansowe za okres
od 17.10.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Fundacja Licytuje-Pomagam
Siedziba:  Zielna 16W/2, 32-020 Wieliczka

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

8899Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 6832107289
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000808169

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, 
określonych w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości Wyceny rozchodów materiałów oraz 
towarów dokonuje się w roku obrotowym wg metody FIFO.
W roku obrotowym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość bilansową 
należności.
Jednostka nie tworzy rezerwy ani nie ustala aktywa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego, gdyż nie występują przejściowe różnice między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą 
podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

Ustalenia wyniku finansowego:
Środki trwałe o większej wartości (powyżej 3 500,00 zł) amortyzuje się liniowo.
Środki trwałe amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowanie zasady, że składniki o 
cenie jednostkowej powyżej 3 500,00 zł rozliczane są odpowiednio do przyjętych stawek 

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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amortyzacyjnych, powyżej 1 500,00 zł, a poniżej 3 500,00 zł amortyzowane są 
jednorazowo w momencie wpisu do ewidencji, a poniżej 1 500,00 zł zaliczane są w koszty 
w momencie zakupu.
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu 
zasady, że składniki o cenie jednostkowej powyżej 0,00 zł rozliczane są odpowiednio do 
przyjętych stawek amortyzacyjnych, a poniżej 3 500,00 zł rozliczane są w 100% w koszty w 
momencie zakupu, przy czym składniki dotyczące opłaty za modyfikację programu 
komputerowego o cenie jednostkowej poniżej 1 500,00 zł traktowane są jako usługi.
Dla wartości niematerialnych i prawnych stosowane są następujące stawki amortyzacyjne:
- licencje - 50%
Jednostka nie tworzy rezerw na:
- urlopy

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Na sprawozdanie finansowe składają się:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 4 354,20

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 4 354,20

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 354,20

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 354,20

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 354,20

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 4 354,20

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 693,32

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 
tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto -2 306,68

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

1 660,88

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 660,88

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

316,88

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 316,88

3. Wobec pozostałych jednostek 1 344,00

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

1 343,00

h) z tytułu wynagrodzeń 1,00

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 4 354,20

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym:

9 646,30

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

9 646,30

V. Darowizny na cele statutowe

B. Koszty działalności operacyjnej 11 952,98

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 2 767,18

III. Usługi obce 541,80

IV. Podatki i opłaty, w tym: 250,00

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 8 394,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

- emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -2 306,68

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -2 306,68

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -2 306,68

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -2 306,68

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO)

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu - zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I±II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

I. Wpływy

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

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

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

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

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

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

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

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

K. Podatek dochodowy

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 

16

Fundacja Licytuje-Pomagam
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019.

ifo_dodatkowe_licytuj.pdf

za okres od 17.10.2019 do 31.12.2019 
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