ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)
Nagłówek sprawozdania ﬁnansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego: 2021-08-20
KodSprawozdania: SprFinOpWZlotych ( kodSystemowy: SFJOPZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )
WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyﬁkujące jednostkę
Nazwa i siedziba
NazwaFirmy: Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Siedziba
Województwo: Mazowieckie
Powiat: M.St. Warszawa
Gmina: M.St. Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Adres
Adres
Kraj: PL
Województwo: Mazowieckie
Powiat: M.St. Warszawa
Gmina: M.St. Warszawa
Nazwa ulicy: Sarmacka
Numer budynku: 14
Numer lokalu: 15
Nazwa miejscowości: Warszawa
Kod pocztowy: 02-972
Nazwa urzędu pocztowego: Warszawa
Identyﬁkator podatkowy NIP: 5252371402
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000259298

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ﬁnansowym
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Od: 2020-01-01
Do: 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalnności
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
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

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Aktywa i pasywa wyceniane są, zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości, następującymi
metodami:
1) środki trwałe w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
oraz o ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości; środki trwałe o wartości początkowej
powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, uwzględniając przy ustalaniu okresu umorzeń (amortyzacji) i
rocznej stawki umorzeniowej (amortyzacyjnej) czasookres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, środki trwałe o
wartości początkowej od 5.000,00 zł do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo, a środki trwałe o wartości
początkowej do 5.000,00 zł ujmowane są w koszty zużycia materiałów; środki trwałe nabyte przed rokiem 2018 o
wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane będą metodą liniową do czasu całkowitego umorzenia,
2) wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), licencje
i programy komputerowe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, z
uwzględnieniem prawnego okresu ich obowiązywania, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od
5.000,00 zł do 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo, a wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do
5.000,00 zł ujmowane są w koszty usług obcych,
3) należności w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności; należności wyrażone w walutach
obcych przelicza się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty na ten dzień,
4) środki pieniężne w wartości nominalnej; środki pieniężne w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy
według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty na ten dzień; w ciągu roku wycenę stanu rachunku
bankowego przeprowadza się dokonując rozchodu danej waluty po kursie waluty zaprzychodowanej najwcześniej
(FIFO), za wyjątkiem przypadku, gdy waluta jest zakupiona w konkretnym celu np. w celu przekazania kolejnej transzy
środków pieniężnych dla partnera (organizacji lokalnej współuczestniczącej w realizacji projektu), wówczas wyceny
przekazanej transzy dokonuje się po kursie zakupu waluty dla partnera,
5) fundusze własne w wartości nominalnej z dnia wniesienia (utworzenia) z uwzględnieniem późniejszych zwiększeń,
6) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty; zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień
bilansowy według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty na ten dzień,
7) czynne międzyokresowe rozliczenia kosztów w wysokości poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych;
8) rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości nominalnej, rozliczenia międzyokresowe przychodów
wyrażone w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej
waluty na ten dzień; rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności wartość ne o środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sﬁnansowanych z dotacji oraz różnicę pomiędzy przychodami a
kosztami projektów celowych realizowanych na przełomie lat obrotowych (w przypadku niezakończonej do dnia
bilansowego realizacji projektu celowego przychody projektu wycenia się w wysokości poniesionych kosztów;
nadwyżkę otrzymanych przychodów nad poniesionymi kosztami ujmuje się w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe
przychodów w pasywach, a jeżeli w danym okresie sprawozdawczym wystąpi nadwyżka kosztów nad
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
otrzymanymi przychodami, to przychód należny ujmuje się w wysokości poniesionych kosztów i wykazuje w bilansie
jako rozliczenia międzyokresowe przychodów w aktywach).
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ustalenia wyniku ﬁnansowego
Wynik ﬁnansowy ustalony został w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego
Sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

7 953 535,23

7 295 152,44

263 604,11

277 084,02

9 015,90

18 031,80

231 148,45

248 626,30

Należności długoterminowe

23 439,76

10 425,92

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

7 689 931,12

7 018 068,42

13 055,70

3 467,41

Należności krótkoterminowe

265 611,50

282 653,38

Inwestycje krótkoterminowe

5 762 884,11

6 462 101,41

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 648 379,81

269 846,22

7 953 535,23

7 295 152,44

1 562 781,49

595 304,76

Fundusz statutowy

595 304,76

131 320,53

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

967 476,73

463 984,23

6 390 753,74

6 699 847,68

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

1 798 458,06

357 322,12

Rozliczenia międzyokresowe

4 592 295,68

6 342 525,56

Aktywa razem
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy

Pasywa razem
Fundusz własny

Zysk (strata) ne o
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
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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

28 197 387,42

18 668 603,77

28 084 545,42

18 668 603,77

112 842,00

0,00

0,00

0,00

27 277 930,42

18 131 099,10

27 165 186,82

18 131 099,10

112 743,60

0,00

0,00

0,00

919 457,00

537 504,67

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)

0,00

0,00

97 889,85

70 924,54

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

821 567,15

466 580,13

Pozostałe przychody operacyjne

271 371,11

43 115,31

14 578,80

17 627,60

579,39

1 218,26

Koszty ﬁnansowe

110 985,12

27 631,87

Zysk (strata) bru o (H + I - J + K - L)

967 953,73

465 654,23

477,00

1 670,00

967 476,73

463 984,23

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)

Koszty ogólnego zarządu

Pozostałe koszty operacyjne
Przychody ﬁnansowe

Podatek dochodowy
Zysk (strata) ne o (M - N)

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis
Informacja dodatkowa
Załączony plik
informacja.dodatkowa.xlsx
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