
Fundacja Vis Maior 

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 10 

02-366 Warszawa 

NIP 5252253542 

       Sprawozdanie finansowe 

 

I. Okres sprawozdania:  2021.01.01…..31.12.2021 

II. Data sporządzenia sprawozdania: 26.06.2022 

III. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Nazwa firmy: FUNDACJA VIS MAIOR 

Siedziba: województwo mazowieckie powiat Warszawa, gmina Warszawa, miejscowość 

Warszawa 

Adres ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r 10 02-366 Warszawa 

Podstawowy przedmiot działalności jednostki 8690E 

Identyfikator podatkowy NIP: 5252253542 

Nr KRS: 0000136590 

IV. Czas trwania jednostki   nie został ograniczony 

V. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności 

VI. Metoda wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji) 

a. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne – 

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o 

dotychczasowe umorzenie. Na składnik aktywów, co do których istnieje podejrzenie, 

że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, 

dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne 

dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej. Środki trwałe i wartości 

niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10 000zł amortyzuje się według stawek 

podanych dla danej grupy rodzajowej i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości 

początkowej nie przekraczającej 10 000zł obciążają koszty działalności jednorazowo 

w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

b. Inwestycje krótkoterminowe – krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku 

bankowym wykazuje się w wartości nominalnej.  

c. Należności i udzielone pożyczki – wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z 

zachowaniem ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego. 

d. Zobowiązania – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Nie rozliczone na dzień 

bilansowy zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu 

ustalonego dla tej waluty przez NBP na ten dzień. 

e. Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 



f. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 

Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty 

na poczet kapitału. 

VII.  Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego 

Rachunek zysków i strat podmiot sporządza zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

września 1994 r o rachunkowości według załącznika nr 6 do tej ustawy. 

VII. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustwy z dnia 29 

września 1994 r o rachunkowości wg załącznika nr 6 do tej ustawy. 

VIII. Dodatkowe Informacje  

Dodatkowe informacje w załączonym pliku. 

 

 

 

Osoba której powierzono     Kierujący jednostką 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Wanda Sawicka-Kiełkiewicz 
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FUNDACJA VIS MAIOR Bilans 
ul . Bi twy Warszawskiej 1920 r. 10

02-366 WARSZAWA
Okres  obrachunkowy: 2021

Typ obrotów: Ks ięgowy
NIP: 5252253542

 

 

 

Numer Opis Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2021

Aktywa 411783,43 663553,77

A +Aktywa trwałe 16250 16250

A.I  +Wartości niematerialne i prawne 1250  

A.II  +Rzeczowe aktywa trwałe 15000 16250

A.III  +Należności długoterminowe 0

A.IV  +Inwestycje długoterminowe 0

A.V  +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0

B +Aktywa obrotowe 395533,43 647303,77

B.I  +Zapasy 0

B.II  +Należności krótkoterminowe 7412,08 22298,95

B.III  +Inwestycje krótkoterminowe 387853,35 624736,82

B.IV  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 268 268

C +Należne wpłaty na fundusz statutowy 0

Pasywa 411783,43 663553,77

A +Fundusz własny -41281,88 57418,14

A.I  +Fundusz statutowy 2000

A.II  +Pozostałe fundusze 55137,92

A.III  +Zysk (strata) z lat ubiegłych 280,22 -98700,02

A.IV  +Zysk (strata) netto -98700,02 104810,65

B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 453065,31 600025

B.IV  +Rozliczenia międzyokresowe 423108,56 580364,24

Data wydruku: 2021-06-30  

B.I  +Rezerwy na zobowiązania 0

B.II  +Zobowiązania długoterminowe 0

B.III  +Zobowiązania krótkoterminowe 29956,75 19660,76



FUNDACJA VIS MAIOR      
Rachunek zysków i strat  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 
02-366 WARSZAWA 

  

  
Okres obrachunkowy: 2021   
Typ obrotów: Księgowy  

NIP: 5252253542 
  

   

  
  

    

    

    

   

              
Numer Opis 

Za okres 
01.01.2020...31.12.2020 

Za okres 
01.01.2021...31.12.2021 

A Przychody z działalności statutowej 778475,36 2092088,21 

A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 758891,15 2084090,21 

A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 19584,21 7998 

A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 0   

B Koszty działalności statutowej 898394,39 1792265,24 

B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 896146,15 1784933,59 

B.II +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 2248,24 7331,65 

B.III +Koszty pozostałej działalności statutowej 0 0 

C Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B) -119919,03 299822,97 

D Przychody z działalności gospodarczej 0 0 

E Koszty działalności gospodarczej 0 0 

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0 0 

G Koszty ogólnego zarządu 145228,04 195012,32 

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -265147,07 104810,65 

I Pozostałe przychody operacyjne 167730,59 12144,62 

J Pozostałe koszty operacyjne 1283,54 12144,62 

K Przychody finansowe 0 0 

L Koszty finansowe 0 0 

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -98700,02 104810,65 

N Podatek dochodowy 0 0 

O Zysk (strata) netto (M-N) -98700,02 104810,65 
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              Data wydruku: 2021-06-30 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


