
FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Dla Fundacji Inna Przestrzeń

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 stycznia 1994 roku (Dz.U. z 2021
r.  poz.  217)  Zarząd  jest  zobowiązany  zapewnić  sporządzenie  rocznego  sprawozdania
finansowego  dającego  rzetelny  i  jasny  obraz  sytuacji  majątkowej  i finansowej
Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Bilans i rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1089) i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia

3. Bilans  na  dzień  31.12.2021  (załącznik  1)  wykazujący  po  stronie  aktywów  i
pasywów kwotę 355 138,16 zł

4. Rachunek  zysków  i  strat  za  okres  01.01.2021 – 31.12.2021  (załącznik  2)
wykazujący dochód netto w kwocie 184 800,28 zł

__________________ __________________
Witold Hebanowski Zuzanna Dłużniewska
Prezes Zarządu Członkini Zarządu

__________________
Aleksandra Dziekan 
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

Warszawa, dnia 30.06.2022

str. 1 z 6



FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ
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I.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Informacje ogólne.

a) Fundacja została utworzona statutem z dnia 30 marca 2006roku.

b) Siedziba  Fundacji  mieści  się  w  Warszawie  00-029,  przy  ul.  Nowy  Świat  23/25
lok. 32.

c) Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych,  Fundacji  oraz  Samodzielnych  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, po numerem 0000257224.

d) Numer NIP: 5213393003

e) Numer Regon: 140577656

f) Czas trwania działalności Fundacji jest nieoznaczony.

g) Celem statutowym Fundacji jest w szczególności:

• Wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

• Upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich.

• Działań wspierających demokrację oraz działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt 
i dziedzictwa przyrodniczego.

• Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w 
rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego - działanie na rzecz rzeczywistej 
zmiany społecznej.

• Zbliżanie narodów i państw w szczególności różnorodnych kultur i tradycji, 
działanie na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy miedzy społeczeństwami.

h) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

i) W okresie obrotowym członkami Zarządu Stowarzyszenia był:

 Witold Hebanowski - Prezes Zarządu

 Zuzanna Dłużniewska -  Członkini Zarządu

2. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza
istnienia okoliczności i zdarzeń, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla
kontynuowania  przez  Stowarzyszenie  działalności  w najbliższym  okresie.  Zarówno
epidemia COVID-19 jak i  wojna na Ukrainie nie stanowią zdarzeń powyższego typu.
Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana
w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego, tj. od 31.12.2021 roku.

3. Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów
i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Aktywa i  pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
z tym, że:

 Należności  wyceniono  w  kwotach  wymaganej  zapłaty,  z  zachowaniem  zasady
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

 Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się wg wartości nominalnej.
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 Fundusze  własne  ujęto  w  księgach  rachunkowych  w  wartości  nominalnej  wg
rodzajów, zgodnie ze statutem stowarzyszenia i zasadami określonymi przepisami
prawa.

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów występują w przypadku ponoszenia wydatków
dotyczących  przyszłych  okresów  sprawozdawczych.  Do  kosztów  rozliczanych
w czasie zalicza się przede wszystkim: składki na ubezpieczenia majątkowe, opłaty
za domeny, składki członkowskie.

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności kwotę dotacji
otrzymanej pozostałej do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych.

 Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.

 Księgi  rachunkowe  prowadzi  się  w  siedzibie  biura  rachunkowego  na  podstawie
prawidłowych dowodów księgowych.

II.  Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 udzielała w roku rozrachunkowym żadnych gwarancji, poręczeń itd., innych
zobowiązań brak.

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 udzielała w roku rozrachunkowym żadnych zaliczek i kredytów.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Aktywa  B.II  Należności  krótkoterminowe:  należności  od  pozostałych  jednostek
(152 140,03 zł)

Aktywa B.III  Inwestycje  krótkoterminowe:  środki  pieniężne  na rachunkach  bankowych
(202 998,13 zł)

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 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 działalności Fundacji 1 868 794,25 zł.

Wyszczególnienie
01.01.2020 –
31.12.2020

01.01.2021 –
31.12.2021

Przychody działalności statutowej 405 038,00 1 868 794,25

- dotacje 344 642,00 1 858 469,95

- składki członkowskie, darowizny 45 377,00 4 940,01

- przychody z działalności odpłatnej 5 222,00 4 561,33

- przychody operacyjne 0,00 6,80

- przychody finansowe 9 797,00 816,16
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5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Koszty dotyczące prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej 1 683 993,97 zł, w tym
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0 zł.

Wyszczególnienie 01.01.2021 – 31.12.2021

Koszty według rodzaju 1 683 666,75

- amortyzacja 0,00

- zużycie materiałów i energii 6 854,60

- usługi obce 392 329,65

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia 1 205 947,52

- ubezpieczenia i inne świadczenia 27 956,32

- podróże służbowe 27 922,32

- pozostałe koszty rodzajowe 22 656,34

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

7. Inne  informacje  o  istotnym  wpływie  na  ocenę  sytuacji  majątkowej
i finansowej oraz  wynik finansowy jednostki,  w tym dodatkowe informacje
i objaśnienia  wymienione  w  zał.1  do  ustawy  o  rachunkowości,  o  ile  mają
zastosowanie do jednostki.

W Fundacji nie występują inne informacje mające wpływ na oceną sytuacji majątkowej i
finansowej.

8. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian polityki rachunkowości.

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

9. Informacje liczbowe  zapewniające  porównywalność  danych  sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy.
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Załącznik nr 1

Bilans na dzień 31.12.2021 rok

AKTYWA 31.12.2020 31.12.2021

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

   I. Wartości niematerialne i prawne

   II. Rzeczowe aktywa trwałe

   III. Należności długoterminowe

   IV. Inwestycje długoterminowe

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 170 339,00 355 138,16

   I. Zapasy

   II. Należności krótkoterminowe 149 800,00 152 140,03

   III. Inwestycje krótkoterminowe 20 539,00 202 998,13

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 170 339,00 355 138,16

PASYWA 31.12.2020 31.12.2021

A. FUNDUSZ WŁASNY 170 339,00 355 138,16
   I. Fundusz statutowy

   II. Pozostałe fundusze

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 278 656,00 170 337,88
   IV. Zysk (strata) netto -108 317,00 184 800,28

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00

   I. Rezerwy na zobowiązania

   II. Zobowiązania długoterminowe

   III. Zobowiązania krótkoterminowe

   IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 170 339,00 355 138,16
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Załącznik nr 2

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

Pozycja 31.12.2020 31.12.2021

A. Przychody z działalności statutowej 395 241,00 1 863 409,96 
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 390 019,00 1 863 409,96 
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 5 222,00 
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej 479 992,00 411 477,66 
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 470 661,00 411 477,66 
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 9 331,00 
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -84 751,00 1 451 932,30 
D.  Przychody z działalności gospodarczej
E.  Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 
G.  Koszty ogólnego zarządu 30 338,00 1 253,49 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -115 089,00 1 450 678,81 

I.  Pozostałe przychody operacyjne 0,20 

J.  Pozostałe koszty operacyjne 600,28 

K.  Przychody finansowe 9 797,00 
L.  Koszty finansowe 3 025,00 
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -108 317,00 1 450 078,73 
N.  Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) -108 317,00 1 450 078,73 
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