
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 01/01/2021

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 31/12/2021

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 27/05/2022

KodSprawozdania SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa firmy Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Siedziba podmiotu

Województwo mazowieckie

Powiat M.ST.Warszawa

Gmina Warszawa-Śródmieście

Miejscowość Warszawa

Identyfikator podatkowy NIP 5252113456

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000126459

Adres

Adres polski

Kraj PL - POLSKA

Województwo mazowieckie

Powiat M.ST.Warszawa

Gmina Warszawa-Śródmieście

Nazwa ulicy Emilii Plater

Numer budynku 47

Numer lokalu

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 00-118

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01/01/2021

Data do 31/12/2021
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Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności

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),

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich
wytworzenie i umarza metodą liniową od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania przez okres
użyteczności ekonomicznej. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich
wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają
aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje
ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia
przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane
z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia
lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie,
rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu
ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są
metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym
miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy
odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu
celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy należności i
zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów,
jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Kapitał zakładowy ujmowany jest w wysokości określonej w Statucie Fundacji i wpisanej w rejestrze sądowym. Na
rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Podatek dochodowy
wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą. Bieżące zobowiązanie

ustalenia wyniku finansowego
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych
ustawą i wprowadzono je na okres wieloletnim. Koszty działalności przedsiębiorstwa ujmowane są na kontach zespołu
„4” i „5” w układzie rodzajowym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w
Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady
rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w
poprzednim roku obrotowym.

pozostałe Wszystkie dodatkowe elementy są sporządzone wg ustawy o rachunkowości i ujęte w informacji dodatkowej.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Aktywa razem 1 002 496,92 1 238 138,45

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
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Aktywa obrotowe 1 002 496,92 1 238 138,45

Zapasy

Należności krótkoterminowe 16 134,72 10 926,33

Inwestycje krótkoterminowe 986 362,20 1 227 212,12

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaty na fundusz statutowy

Pasywa razem

Kwota na dzień kończący 
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący 
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Pasywa razem 1 002 496,92 1 238 138,45

Fundusz własny 1 001 062,84 1 150 787,30

Fundusz statutowy 4 000,00 4 000,00

Pozostałe fundusze

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 146 787,30 485 035,96

Zysk (strata) netto -149 724,46 661 751,34

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 434,08 87 351,15

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe 1 434,08 3 222,00

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 84 129,15

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

Przekształcone dane 
porównawcze za poprzedni 
rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 4 150 330,98 5 413 659,95

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

4 127 060,98 5 413 659,95

Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

23 270,00 0,00

Przychody z pozostałej działalności statutowej

Koszty działalności statutowej 3 721 381,46 4 421 106,37

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 715 953,07 4 421 106,37

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 5 428,39 0,00

Koszty pozostałej działalności statutowej

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 428 949,52 992 553,58

Przychody z działalności gospodarczej 5 000,00 36 526,28

Koszty działalności gospodarczej 3 044,08 0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 1 955,92 36 526,28

Koszty ogólnego zarządu 581 769,71 364 271,19
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Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -150 864,27 664 808,67

Pozostałe przychody operacyjne 224,99 108,34

Pozostałe koszty operacyjne 9,00 704,08

Przychody finansowe 973,12 1 834,16

Koszty finansowe 49,30 4 295,75

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -149 724,46 661 751,34

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M - N) -149 724,46 661 751,34

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis InformacjaDodatkowa - załącznik

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. InformacjaDodatkowa2021.pdf
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