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1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w
ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową.
2. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości jednostka wycenia w cenie nabycia,
z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów
ich wytworzenia.
4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.
5. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. Wartośc kapitału podstawowego winna być
zgodna z dokonanym wpisem jego wysokości w KRS.
6. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy
w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Metody wyceny walut obcych. Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane
po przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień
faktury. Na dzień bilansowy nierozliczone transakcje wycenia się po średnim kursie Narodowy
Bank Polski ustalonym na koniec roku.
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Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
sprawozdanie sporządzone zostało w PLN, z pełną szczegółowością rzeczową zgodnie z
Ustawa o Rachunkowości;
Rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie ze wzorem obowiązującym dla jednostek
pożytku publicznego;
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Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo
prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności
dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald
kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu
finansowym;
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat – nie wystąpiły;
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły;
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Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w
sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Przychody i koszty są rozpoznawane według
zasady memoriałowej. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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FUNDACJA NA RZECZ
RYBNICKIEJ PEDIATRII "MALI
WSPANIALI"
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FUNDACJA NA RZECZ
RYBNICKIEJ PEDIATRII "MALI
WSPANIALI"
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Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2
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INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2020
Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii „MALI WSPANIALI”
z siedzibą w Rybniku
I. Informacje ogólne:
1. Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii „MALI WSPANIALI” z siedzibą w Rybniku
przy ulicy Energetyków 46.
2. Celem fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,w tym
polegająca na wspieraniu i rozwoju działalności leczniczej na rzecz oddziału
pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Wojewódzkiego Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz wspomaganie działalności
profilaktycznej zwłaszcza dla mieszkańców miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. Sprawozdanie
finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi corocznego badania
na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
4.

Przyjęty rok obrotowy i podatkowy trwał od 01.01.2020 do 31.12.2020.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla
kontynuowania przez jednostkę działalności.
6. W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie
wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania
samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do
sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.
II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,
w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla
organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
3. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
4. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:



Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł jednostka zalicza
bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.



Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza
do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,
stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową.

5. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości jednostka wycenia w cenie nabycia,
z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów
ich wytworzenia.
7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.
8. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
9. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy
w kwocie wymagającej zapłaty.
10. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów,
jednostka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "cen pierwsze
przyszło - pierwsze wyszło".
11. Metody wyceny walut obcych. Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane
po przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień
faktury. Na dzień bilansowy nierozliczone transakcje wycenia się po średnim kursie
Narodowy Bank Polski ustalonym na koniec roku.
Sporządzono dn. 08.04.2021
................................................
Barbara Graca-Cwynar

..................................................
Jacuńska Katarzyna
..................................................
Zielińska Wiesława
..................................................
Grycman-Wieczorek Katarzyna

Informacja dodatkowa
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2020

1.

Dane identyfikacyjne jednostki:
Nazwa (firma) i siedziba jednostki:

Oddziały / Filie:

Fundacja na rzecz rybnickiej pediatrii „Mali Wspaniali”
FUNDACJA
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
nie występują

Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Informacja o obowiązku corocznego badania Brak obowiązku badania
przez biegłego:
Identyfikacja podatkowa: 642-320-65-45
Urząd Skarbowy: Urząd Skarbowy w Rybniku
Rejestracja jednostki i forma prawna: Jednostka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000712465
Przedmiot działania: Celem fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i
promocji zdrowia,w tym polegająca na wspieraniu i
rozwoju działalności leczniczej na rzecz oddziału
pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz wspomaganie
działalności profilaktycznej zwłaszcza dla mieszkańców
miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.
Numer Regon: 369177540
Akcjonariusze / Udziałowcy / Właściciele: Jacuńska Katarzyna
Zielińska Wiesława
Grycman-Wieczorek Katarzyna
2.

Wskazanie czasu trwania działalności
Czas trwania działalności:

Jednostka została utworzona w Rybniku na czas
nieokreślony dnia 11.12.2017 r.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020
4. Informacja o trwaniu działalności : Kolejny rok działalności.
5. Zasady polityki rachunkowości: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

6.

Metody wyceny
Środki trwałe i WNiP:

Środki obrotowe:

Zapasy:

Należności, roszczenia i zobowiązania:

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen
nabycia.
Składniki majątku o wartości początkowej
poniżej 10.000 zł spółka zalicza bezpośrednio
w ciężar kosztów w momencie przekazania do
użytkowania.
Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł spółka
zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych i wprowadzano ewidencji bilansowej tych aktywów.
Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka
stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych od
maszyn i urządzeń spółka dokonuje metod liniową.
Wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje
się przez okres 5 lat.
Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w
następujący sposób:
surowce, materiały i towary wg. cen nabycia;
produkty wg. kosztu wytworzenia
należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności,
zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne:
Środki pieniężne w walucie:

Kapitały własne:

w wartości nominalnej
pieniężne w walucie obcej wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.
Kapitały własne ujmuje się w księgach
rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu lub umowy spółki.

Rezerwy na zobowiązania: w wiarygodnie oszacowanej wysokości
Rozliczenia międzyokresowe:

w wartości nominalnej

Wynik finansowy: w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady
memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

7.

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego


sprawozdanie sporządzone zostało w PLN, z pełną szczegółowością rzeczową zgodnie
z Ustawa o Rachunkowości;



rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego;



punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone
księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników
częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;



zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont
korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;



dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;



w zakresie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku poprzedniego
zmiany nie miały miejsca;



informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający sprawozdaniem za rok obrotowy przedstawiono w bilansie i rachunku zysków i strat;



informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
bilansie i w rachunku zysków i strat – nie wystąpiły;



informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły;

Sporządzono dn. 08.04.2021

................................................
Barbara Graca-Cwynar

.................................................
Jacuńska Katarzyna
..................................................
Zielińska Wiesława
..................................................
Grycman-Wieczorek Katarzyna

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego
data podpisu

osoba podpisująca
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Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
Barbara Graca-Cwynar
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Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
KATARZYNA JACUŃSKA
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Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
WIESŁAWA ZIELIŃSKA
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Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
Katarzyna Grycman-Wieczorek

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego
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Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
KATARZYNA JACUŃSKA
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