
Sprawozdanie Finansowe 

Fundacji Pozytywnej Profilaktyki 
za 2021 rok 

 

 
I.   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok. 
 

1. Nazwa instytucji  i  adres jej siedziby: 

• Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, Rynek 60, 50-116 Wrocław 
2. Podstawowym celem działalności Fundacji Pozytywnej Profilaktyki jest: 

• przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym 
między innymi narkomanii, alkoholizmowi, przemocy; 

• przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub 
marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym przeciwdziałanie 
bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych oraz nierówności 
praw kobiet i mężczyzn; 

• promocja i wspomaganie edukacji oraz wspieranie równości szans 
edukacyjnych; 

• ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz propagowanie 
zdrowego stylu życia; 

• wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami zachowania 
i zaburzeniami psychicznymi. 

3.  Dane rejestrowe z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego: wpis z dnia 22.03.2016 nr 0000607820. 
3. Czas działania  Fundacji: nieoznaczony 
4. Okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania 
Fundacji, albowiem na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane 
zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Fundację działalności 
w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. 
6. Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, 
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zgodnie z załącznikiem 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości . 
7. W 2021 roku nie przeprowadzono zmian metod księgowości i sposobu wyceny 
majątku, które miałyby wpływ na wynik finansowy. 
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej na podstawie 
załącznika nr 6 - ustawy o rachunkowości. 
9. W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną. 
10. Wynik finansowy Fundacji 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.  



 
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

 

1. Fundacja Pozytywnej Profilaktyki nie posiada środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych. 
2. Fundacja Pozytywnej Profilaktyki  nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  
3. Za 2021  rok osiągnięto zysk w wysokości 620,27 PLN, który  w całości zostanie 
przeznaczony na działalność statutową Fundacji. 
4. Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości 
nominalnej. 
5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wg pozycji bilansu – na koniec 2021 roku. 
6. Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 
 

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach  
 

1. Struktura rzeczowa  przychodów pozyskanych z tytułu; 
• przychody z nieodpłatnej działalności     204 138,99 PLN 
• przychody z odpłatnej działalności        45 928,60 PLN 
razem przychody uzyskane w 2021 roku  wyniosły    250 067,59 PLN 
 

2. Struktura rzeczowa  poniesionych kosztów: 
• koszty nieodpłatnej działalności     204 138,99 PLN 
• koszty działalności odpłatnej działalności       42 382,51 PLN 
• koszty ogólnego zarządu             2 925,82 PLN  
razem koszty  poniesione w 2021 roku  wyniosły    249 447,32 PLN. 

           
 
Wrocław, dnia 31 marca 2022 r.                                                        
      
Sporządził:           
   


