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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 

 Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w roku obrotowym 2021 jest działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007: 94.99.Z). 

 Celem Fundacji jest budowa i prowadzenie domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 Fundacja została  w dniu 24.09.2001 roku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046916. 

 Siedziba Fundacji Malwa: ul. Balcerzaka 2, 01-944 Warszawa, NIP : 118-09-20-888, Regon : 011058241. 

 Na dzień bilansowy skład zarządu Fundacji przedstawiał się następująco : 
 

 Mamont - Cieśla Kalina – Prezes Zarządu,  

 Odolińska – Sarnecka Alina – Wiceprezes Zarządu, 

 Kowalska Marianna – Sekretarz Zarządu, 

 Anna Świderska – Członek Zarządu 

 Tomasz Pałasz – Członek Zarządu, 

 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuowania działalności. 

 Sprawozdanie finansowe przygotowano w oparciu o niżej podane wyszczególnione zasady 
rachunkowości. 

 
 

Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego 
 

Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości i praktykę zawodową 
stosowane przez jednostki działające w Polsce, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 roku z późniejszymi zmianami. W sprawozdaniu przedstawiono informacje zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.  
Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami 
rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 

Stosowane metody wyceny 

1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub 
wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i 
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Środki trwałe amortyzuje się liniowo według stawek zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych). Środki 
trwałe niskocenne o wartości początkowej do 10000,00 złotych umarza się jednorazowo w 100 % w chwili 
wydania ich do użytkowania. 
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości oraz o amortyzację.  
 

2. Środki trwałe w budowie  
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Środki trwałe w budowie ujmuje się w księgach w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

3.  Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych  
Udziały w innych jednostkach, w tym w jednostkach podporządkowanych oraz inne inwestycje zaliczone do 
aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 

4.  Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia 

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto 
(pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Należności i udzielone pożyczki w złotych polskich wykazuje się w 
kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Wartości wyrażone w walutach obcych wycenia się na 
dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartości należności zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju 
należności, której dotyczy odpis. 

 

5. Inwestycje krótkoterminowe  
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie 
istnieje aktywny rynek są wyceniane w inny sposób, określający ich wartość godziwą. 
Różnice między ceną nabycia a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast 
skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic 
uprzednio spisanych w koszty finansowe.  
 

6. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  

Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej. 
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości. Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. 

 

7. Rozliczenia międzyokresowe 

Obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły koszty następnych okresów. W 
zależności od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane są jako długo lub krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe. W ramach długoterminowych rozliczeń międzyokresowych prezentowana może 
być nadwyżka kosztów faktycznie poniesionych nad kosztami szacunkowymi z tytułu realizacji umów na usługi 
budowlane. 
 

8. Kapitały 

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.  
Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych 
przepisami prawa i postanowieniami umowy Fundacji. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowego 
majątku trwałego dotyczy aktualizacji majątku trwałego na 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub 
likwidacji składnika majątku objętego tą aktualizacją, odpowiednią część kapitału rezerwowego z aktualizacji 
wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego, który 
uprzednio podległ aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która 
dotyczy tego składnika majątku trwałego, a w przypadku, gdy odpis przewyższa ten kapitał, różnica zaliczana 
jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. 
 

9. Rezerwy 

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. 
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10. Zobowiązania 

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się po 
kursie średnim NBP (chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Fundację dokumencie ustalony został 
inny kurs).  

 
11. Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia 
się na dzień bilansowy zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Wykazane w bilansie zobowiązania finansowe takie 
jak kredyty i pożyczki  wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 
 

12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów  

Wartość otrzymanych aktywów, które staną się przychodem w okresach przyszłych. Są to przypadające na 
przyszłe okresy rozliczenia: 

- otrzymanych dotacji na zadania realizowane w następnych okresach rozliczeniowych,  
- dotacji przeznaczonych na nabycie lub budowę środków trwałych, 
- równowartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, 
- przedpłat i zaliczek 
- rozliczenia wynikające z kontraktów o usługę budowlaną. 

Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej. 
 

13. Inne rozliczenia międzyokresowe 

Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z 
uznanych zwyczajów handlowych. 
 

14. Inne aktywa i pasywa 

Wyceniane są w wartości nominalnej. 
 

15. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych 

Zgodnie z art. 3 Ustawy o Rachunkowości wyrażone w walucie obcej wartości zostały przeliczone na walutę 
polską po średnim kursie, ustalonym na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski. 

 

16. Koszty 

Koszty są ujmowane w okresie, którego dotyczą z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów 
sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na 
rozliczenia międzyokresowe. 

 
17. Przychody 

Przychody są ujmowane w okresie, którego dotyczą z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów 
sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na inne 
rozliczenia międzyokresowe. 
 
 
 



Fundacja Malwa                                                                                                          Sprawozdanie finansowe 
2021 

Fundacja Malwa,  01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 2, NIP 118-09-20-888 5 | S t r o n a  
 

 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo: 

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń  lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne 
zobowiązania opisane są w danych o aktywach i pasywach. 

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. 

  

 

I. 
 
1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 
 prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

 

Wartości niematerialne i prawne: nie występują 

Rzeczowe aktywa trwałe 
Stan środków trwałych w roku 2021 

Grupa składników majątku trwałego / Wartość  

 2020 Zwiększenia Przemieszczenia Zmniejszenia 2021 

Grunty (w tym 
prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 893 000,00 0,00 0,00 0,00 893 000,00 

Budynki i budowle 6 237 277,95 0,00 0,00 0,00 6 237 277,95 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

 
0,00 

 
15 538,93 

 
0,00 

 
0,00 

 
15 538,93 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe środki 
trwałe 

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

Suma 7 130 277,95 15 538,93 0,00 0,00 7 145 816,88 
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Stan umorzenia środków trwałych w roku 2021 

Grupa składników majątku trwałego / Wartość umorzenia 

 2020 Zwiększenia Przemieszczenia Zmniejszenia 2021 

Grunty (w tym 
prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i budowle 148 135,37 93 559,17 0,00 0,00 241 694,54 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

 
0,00 

 
0,00 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe środki 
trwałe 

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

Suma 148 135,37 93 559,17 0,00 0,00 241 694,54 
 

Wartość netto środków trwałych w roku 2021 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Grunty (w tym prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 

893 000,00 893 000,00 

Budynki i budowle 6 089 142,58 5 995 583,41 

Urządzenia techniczne i maszyny 
(system przyzywowy) 

0,00 15 538,93 

Środki transportu 0,00 0,00 

Pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 

SUMA 7 075 701,75 6 904 122,34 

 
 

Inwestycje krótkoterminowe: dotyczą środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych i w kasie na łączną kwotę:   46 703,22   zł. 

Inwestycje długoterminowe: nie  występują.   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: na kwotę 312,76 zł dotyczą rozrachunków z 
pracownikami. 
 
2.   Kapitał własny : 

Kapitał własny wykazany w bilansie na dzień 31 grudnia 2020 wynosi :  

Kapitał własny 5 595 214,86 zł 

kapitał (fundusz statutowy)  5 561 461,86 zł 

wynik finansowy netto roku obrotowego (nadwyzka kosztów nad przychodami) 
- 28 683,88 

zł 

wynik finansowy netto za lata poprzednie (nadwyżka przychodów nad kosztami) 62 436,88 zł 

wynik finansowy netto za lata poprzednie (nadwyżka kosztów nad przychodami) 0,00 
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3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania : 

Zobowiązania w ogólnej kwocie wynoszą 31 072,71 zł i dotyczą zobowiązań wobec pozostałych 
jednostek   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy na kwotę: 3 466,37 zł, z tytułu 
rozrachunków umów cywilnoprawnych : 1 501,34 zł, z tytułu rozliczeń z budżetem : 105,00 zł, 
otrzymanej pożyczki na kwotę : 26 000,00 zł. 

 

4. Na majątek organizacji składają się : 

 

Aktywa w tym : 6 951 138,32 zł 

Aktywa trwałe 

 
6 904 122,34 zł 

Aktywa obrotowe w tym: 47 015,98 zł 

Środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym   46 703,22 zł 

Należności 312,76 zł 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 

Pasywa w tym: 6 951 138,32 zł 

Fundusz statutowy 5 561 461,86  zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych 62 436,88 zł 

Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku bieżącego -28 683,88 zł 

Zobowiązania 31 072,71 zł 

Rozliczenia międzyokresowe 1 324 850,75 zł 

 
 

5.  Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych  

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych  

l.p. Wyszczególnienie Stan na 
początek  roku 
2021 

zwiększ
enia 

zmniejszenia Stan na koniec 
roku 2021 

 
1. 

Ogółem rozliczenia 
międzyokresowe przychodów w 
tym: dotacja KPRM na budowę 
środka trwałego  

  
 

 
 

1 345 524,62 zł 

 
 

0,00 

 
 

20 673,87 zł 

 
 

1 324 850,75 zł 

2. Ogółem rozliczenia 
międzyokresowe przychodów    

1 345 524,62 zł 0,00 20 673,87 zł 1 324 850,75 zł 
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II. 

1.  Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze 
środków publicznych 

 

 

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, w 
tym: 

485 188,73 zł 

Darowizny od osób fizycznych 62 488,58 zł 

Darowizny od osób prawnych, w tym: 97 145,65  zł 

Darowizna Deutsche Bank 20 000,00 zł 

Fundacja Castorama  25 000,00 zł 

Fundacja Polsat  10 000,00 zł 

Fundacja Lotos 18 145,65 zł 

Fundacja KGHM 14 000,00 ZŁ 

Polskie Pieczywo Obrzędowe A. Miodoński CH Młociny 10 000,00 zł 

Dotacje, w tym: 238 800,00 zł 

Urząd m. st. Warszawy zadanie: "Terapeutyczny 
Ośrodek Wsparcia Malwa" umowa 
UMIA/PS/B/VI/3/3/27/2019-2021 210 400,00 zł 

Urząd m.st. Warszawy zadanie: "Ośrodek Wsparcia 
Malwa" umowa UMIA/PS/B/VI/3/3/486/2021-2024 28 400,00 zł 

1% podatku z rozliczeń rocznych 24 311,50 zł 

Dofinansowanie Urząd Dzielnicy Bielany 8 443,00 zł 

Najem pomieszczeń kuchennych  54 000,00 zł 

Przychody z odpłatnej działalności statutowej: 0,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne, w tym:  23 756,37 zł 

amortyzowana część dotacji KPRM 20 673,87 zł 

Odszkodowania z ubezpieczenia 3 082,50 zł 

Przychody finansowe - odsetki uzyskane 8,10 zł 

Razem przychody Fundacji  508 953,20 zł 
 

2.  Informacje o strukturze poniesionych kosztów 
 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym: 459 288,36 zł 

Koszty realizacji zadania publicznego: „Terapeutyczny  
Ośrodek Wsparcia Malwa” umowa 
UMIA/PS/B/VI/3/3/27/2019-2021 

206 040,83 zł 
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Koszty realizacji zadania publicznego: "Ośrodek 
Wsparcia Malwa" umowa UMIA/PS/B/VI/3/3/486/2021-
2024  

23 835,38 zł 

Koszty organizacji warsztatów (Powitanie lata, 
Powstanie warszawskie) 

4 987,01 zł 

Koszty utrzymania i wyposażenia domu, w tym: 224 425,14 zł 

amortyzacja 93 559,17 zł 

Energia elektryczna 30 201,62 zł 

Zakup wyposażenia 40 284,52 zł 

Usługi obce, w tym: 60 379,83 zł 

Usługi monitoringu i interwencji 846,24 zł 

Konserwacja windy 5 453,59 zł 

Dostawa c.o., c.w. 43 914,71 zł 

Wywóz odpadów 2 538,00 zł 

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków 1 459,55 zł 

Remont ogrodzenia 3 136,50 zł 

Pozostałe usługi (kontrole techniczne, badanie wody) 3 031,24 zł 

Koszty odpłatnej działalności statutowej: 0,00 zł 

Koszty administracyjne, w tym: 45 015,68 zł 

Artykuły biurowe i gospodarcze 275,12 zł 

Usługi obce, w tym: 35 430,90 zł 

Usługi księgowe 8 610,00 zł 

Usługi pocztowe 62,60 zł 

Usługi telekomunikacyjne 1 979,75 zł 

Usługi bankowe 1 477,90 zł 

Usługi internetowe 195,20 zł 

Usługi biurowe 22 865,55 zł 

Pozostałe usługi (ogłoszenia, badania pracownicze) 239,90 zł 

Podatki i opłaty administracyjne (użytkowanie 
wieczyste, opłaty administracyjne) 

1 784,97 zł 

Pozostałe koszty (ubezpieczenia) 2 858,00 zł 

Umowy cywilnoprawne  4 666,69 zł 

Koszty finansowe – odsetki  44,22 zł 

Pozostałe koszty, w tym:  33 288,82 zł 

Zwrot niewykorzystanej dotacji UM "Terapeutyczny 
Ośrodek Wsparcia Malwa" 

33 288,82 zł 

Razem koszty Fundacji 537 637,08 zł 

 

 

3. Uzyskane przychody i  poniesione koszty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 
sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego osób fizycznych 

Fundacja w roku 2021 otrzymała z tytułu 1 % podatku dochodowego osób fizycznych kwotę: 
24 311,50 zł. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową – 
prowadzeniem domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
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4.  Dane o strukturze i własności kapitału (funduszu) podstawowego 

Fundusz statutowy w roku bieżącym  uległ zmianie – wycofano wkład mieszkaniowy na 
kwotę 160 000,00 zł. Zmiany w funduszu statutowym :  
5 721 461,86 zł – 160 000,00 zł (wycofanie wkładu mieszkaniowego) = 5 561 461,86 zł 
 

5.  Propozycje co do pokrycia straty lub podziału zysku za rok obrotowy 
Nadwyżka kosztów nad przychodami na kwotę 28 683,88 zł będzie pokryta z przychodów w 
następnych okresach rozrachunkowych. 

 

6.  Inne informacje niż wymienione w pkt 1-5, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe 
informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, o ile mają 
zastosowanie do jednostki. 

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działania statutowe w 
zakresie prowadzenia domu dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną.  

 

 

 
Warszawa, dnia 26.05.2021      
Sporządziła:                                     
Aldona Święcicka 


