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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1 Informacje podstawowe  

Fundacja pod nazwą SejmLog z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, jest wpisana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wpisu do 
rejestru dokonano 09.09.2016 r. pod numerem KRS 0000636389. 

2 Czas trwania 

Czas trwania Fundacji zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. 

3 Okres objęty sprawozdaniem  
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera dane finansowe za rok 
obrotowy, który rozpoczął się 1 STYCZNIA 2021 r. i zakończył 31 GRUDNIA 2021 r. oraz porównawcze 
dane za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

4 Kontynuacja działalności 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację 
w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie.  

5 Stosowane zasady rachunkowości  

Fundacja sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.). 

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.  

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 
jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału oraz 
współmierności przychodów i kosztów. 

5.1 Zasady wyceny aktywów i pasywów 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od 
kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego 
wartości.  

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu a ich ewidencja prowadzona jest metodą 
ilościowo-wartościową. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup obciąża 
bezpośrednio koszty działalności. Nie później niż na dzień bilansowy ustala stan tych składników 
aktywów oraz jego wycenę i koryguje koszty o tę wartość o ile jest ona istotna. 

Stany i rozchód rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się przyjmując, że rozchód 
składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka 
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najwcześniej nabyła. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) 
rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa; natomiast 
inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej wycenia się według 
wartości godziwej.  

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundacja nie tworzy 
odpisów aktualizujących wartość należności. Należności przedawnione odpisywane są w koszty 
w miesiącu, w którym nastąpiło przedawnienie.  

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się 
o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy są one istotne i Fundacja ma pewność, że 
wystąpi konieczność zapłaty tych odsetek.  

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania 
aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia 
się według wartości godziwej.  

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  

Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.  

5.2 Zasady ewidencji przychodów i kosztów  

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są równolegle na kontach zespołu ,,4” i ,,5” 
Zakładowego Planu Kont. 

Kosztami działalności statutowej są koszty realizacji projektów (zadań i programów), służących 
realizacji celów statutowych jednostki.  

Kosztami działalności gospodarczej są ściśle wyodrębnione koszty uzyskania przychodów 
z działalności gospodarczej. 

Kosztami ogólnego zarządu są koszty, związane pośrednio zarówno z realizacją celów statutowych 
jak i z działalnością gospodarczą, ponoszone w związku z bieżącym funkcjonowaniem i obsługą 
Fundacji. Są to w szczególności koszty obsługi księgowej i prawnej, koszty usług bankowych, opłaty 
skarbowe, sądowe itp. 

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie 
m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów 
niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw.  

Przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek, zysków i strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji 
wartości inwestycji oraz dodatnie i ujemne różnice kursowe (prezentowane w rachunku zysków 
i strat per saldo).  

 

Sporządził: Podpisy Członków Zarządu 

Data sporządzenia: 29.03.2022 r.  
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 Bilans 

Aktywa 

 

Pasywa 

 

Sporządził: Podpisy Członków Zarządu 

 

Data sporządzenia: 29.03.2022 r.  

  Stan na 

Poz. Wyszczególnienie 31.12.2021 31.12.2020 

A Aktywa trwałe - - 

I Wartości niematerialne i prawne - - 

II Rzeczowe aktywa trwałe - - 

III Należności długoterminowe - - 

IV Inwestycje długoterminowe - - 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

B Aktywa obrotowe 250,54 1 744,70 

I Zapasy - - 

II Należności krótkoterminowe 95,06 31,40 

III Inwestycje krótkoterminowe 155,48 1 713,30 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 

C Należne wpłaty na fundusz statutowy - - 

  Aktywa razem 250,54  1 744,70 

  Stan na 

Poz. Wyszczególnienie 31.12.2021 31.12.2020 

A Fundusz własny (34,73) 1 632,20 

I Fundusz statutowy 2 500,00 2 500,00 

II Pozostałe fundusze - - 

III Zysk (strata) z lat ubiegłych (867,80) 703,31 

IV Zysk (strata) netto (1 666,93) (1 571,11)  

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 285,27 112,50 

I Rezerwy na zobowiązania - - 

II Zobowiązania długoterminowe - - 

III Zobowiązania krótkoterminowe 285,27 112,50 

IV Rozliczenia międzyokresowe - - 

  Pasywa razem 250,54 1 744,70 
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 Rachunek zysków i strat 

Poz. Wyszczególnienie 
Poprzedni okres 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

Bieżący okres 
01.01.2020 - 
31.12.2020 

A Przychody z działalności statutowej 1 109,44 2 915,63 

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 109,44 2 915,63 

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego - - 

III Przychody z pozostałej działalności statutowej  - 

B Koszty działalności statutowej 840,03 2 587,05 

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 840,03 2 587,05 

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - - 

III Koszty pozostałej działalności statutowej - - 

C Zysk (strata) z działalności statutowej 269,41 328,58 

D Przychody z działalności gospodarczej 63,66 100,31 

E Koszty działalności gospodarczej - - 

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 63,66 100,31 

G Koszty ogólnego zarządu 2 000,00 2 000,00 

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) (1 666,93) (1 571,11)  

I Pozostałe przychody operacyjne - - 

J Pozostałe koszty operacyjne - - 

K Przychody finansowe - - 

L Koszty finansowe - - 

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) (1 666,93) (1 571,11)  

N Podatek dochodowy - - 

O Zysk (strata) netto (1 666,93) (1 571,11)  

 

 

Sporządził: Podpisy Członków Zarządu 

 

Data sporządzenia: 29.03.2022 r. 
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 Informacja dodatkowa 
 
1. Zobowiązania związane z działalnością statutową 
 
Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 
 
2. Zaliczki, kredyty i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego 
 
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Fundacja nie ma 
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju 
 
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 
3.a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe 

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego 

Stan na początek 
roku 

obrotowego 
Przychody Rozchody 

Stan na koniec roku 
obrotowego 

Stan na początek 
roku 

obrotowego 
(netto) 

Stan na koniec roku 
obrotowego (netto) 

1. grunty  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. budynki i lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. środki transportu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.b. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja 

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego 

Stan na początek 
roku obrotowego 

Amortyzacja za 
rok i inne 

zwiększenia 
Zmniejszenie 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

1. grunty  0,00 0,00 0,00 0,00 
2. budynki i lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. środki transportu  0,00 0,00 0,00 0,00 
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3.c. Struktura należności krótkoterminowych 

Należności z tytułu 
Razem na 

początek roku 

Należności na koniec roku 

nieprzetermino-
wane 

Należności przeterminowane 
Razem na koniec 

roku do 12 miesięcy powyżej 12 
miesięcy  

1. dostaw i usług 28,40 92,06 0,00 0,00 92,06 
2. kaucji i depozytów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. publiczno-prawnych 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 
4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. pożyczek  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Razem 31,40 95,06 0,00 0,00 95,06 

 
3.d. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

Rodzaje 
stan na 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 
Razem 1 713,30 155,48 
1. Środki pieniężne w kasie  0,00 0,00 
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 713,30 155,48 
3. Inne środki i aktywa pieniężne 0,00 0,00 
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3.e. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne  

Tytuły 
stan na 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00 
b. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00 
c. opłacone z góry inne usługi 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe – nadwyżka w podatku VAT 0,00 0,00 
3.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 
 

3.f. Struktura zobowiązań krótkoterminowych 

Zobowiązania z tytułu 
Razem na 

początek roku 

Zobowiązania na koniec roku 

nieprzetermino-
wane 

przeterminowane 
Razem na koniec 

roku do 12 miesięcy 
powyżej 12 

miesięcy  
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. dostaw i usług 112,50 285,27 0,00 0,00 285,27 
3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. ubezp. społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Razem 112,50 285,27 0,00 0,00 285,27 

 
3.g. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Tytuły 
stan na 

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wg tytułów) 0,00 0,00 
 
4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów 
 

4.a. Przychody z działalności statutowej  1 109,44 
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 109,44 
Darowizny 1 109,44 

Osoby fizyczne 981,44 
Osoby prawne 128,00  

Dotacje pochodzące ze środków publicznych 0,00 
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 

 
4.b. Informacja o darowiznach w związku z art. 18 ust. 1e ustawy o CIT Kwota darowizny 
Przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego: 

- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji 1 109,44 

Dane darczyńcy będącego osobą prawną: 
n/d n/d 

 
5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów 
 

Koszty w układzie rodzajowym 2 840,03   
- zużycie materiałów i energii 0,00 
- usługi obce 2 840,03   
- podatki i opłaty 0,00   
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 
- amortyzacja 0,00 
- pozostałe koszty 0,00   

 



Sprawozdanie finansowe Fundacji SejmLog za 2021 rok. 

7 

6. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego 
 

Stan na początek roku obrotowego 2 500,00 
zwiększenia 0,00 
zmniejszenia 0,00 

Stan na koniec okresu obrotowego 2 500,00 
 
7. Przychody i koszty z tytułu 1% PIT oraz sposób wydatkowania środków z 1% PIT 
 
Nie dotyczy 
 
8. Inne informacje 
 

8.a. Zatrudnienie 
Liczba pracowników na koniec roku 0 
Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na etaty 0 
Liczba osób współpracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej 0 

 
8.b. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)  
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 

 
8.c. Rozliczenie różnic miedzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto 
Zysk/strata brutto (1 666,93) 
(+) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 0,00 

darowizny na rzecz innych organizacji (art. 16 ust. 1 pkt 14) 0,00 
koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym (art. 16 ust. 1 pkt 17) 0,00 
wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt 20) 0,00 
odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 21) 0,00 
odpisy aktualizacyjne należności (art. 16 ust. 1 pkt 26a) 0,00 
wynagrodzenia niewypłacone (art. 16 ust. 1 pkt 57) 0,00 
koszty i wydatki sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58) 0,00 

(-) Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów księgowych, w tym: 0,00 
wynagrodzenia z lat ubiegłych wypłacone w br. (art. 16 ust. 1 pkt 57) 0,00 

(+) Przychody podatkowe niezaliczone do przychodów księgowych 0,00 
(−) Przychody księgowe niezaliczone do przychodów podatkowych, w tym: 0,00 

nadwyżka przychodów na kosztami z lat poprzednich 0,00 
otrzymane dotacje (art. 7 ust. 3 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 47) 0,00 

(+) Przychody podatkowe niezaliczone do przychodów księgowych 0,00 
Wynik podatkowy (1 666,93) 
(−) Straty z lat ubiegłych art. 7 ust. 5 0,00 
Podstawa opodatkowania 0,00 

 

Brak jest innych pozostałych informacji, których ujawnienie mogłoby w sposób istotny wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej jednostki oraz wynik finansowy. 

 

Sporządził: Podpisy Członków Zarządu 

 

Data sporządzenia: 29.03.2022 r. 
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