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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
ZA ROK 2021 

WPROWADZENIE 

1. Informacje ogólne: 

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 65/7, została 
ustanowiona przez Panią Bognę Świątkowską, na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 18018/2002 
sporządzonego w Warszawie w dniu 8 lipca 2002r. 

a. PKD podstawowego przedmiotu działalności: 9499Z. 
Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest: 

Działalność statutowa: 

o Wspieranie kultury w Polsce i na świecie; 
o Wspieranie twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych jak i amatorów; 
o Tworzenie warunków do rozwoju twórczości i innowacyjności; 
o Wspieranie wszystkich dziedzin twórczości, działalności kulturalnej oraz naukowo-badawczej; 
o Działanie na rzecz łączenia środowisk działających w obszarze innowacyjności; 
o Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury, nauki i przedsiębiorczości; 
o Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu innowacji społecznych; 
o Promocja młodych talentów we wszystkich dziedzinach twórczości, działalności naukowo-

badawczej oraz przedsiębiorczości; 
o Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych; 
o Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury, nauki i przedsiębiorczości; 
o Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych; 
o Prowadzenie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i badawczych; 
o Wspieranie i promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej; 
o Propagowanie poszanowania praw człowieka oraz równego traktowania; 
o Promowanie i wspieranie edukacji architektoniczno-urbanistycznej. 

Działalność gospodarcza: 

o (PKD 46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; 
o (PKD 47.5) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach; 
o (PKD 47.6) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach; 
o (PKD 47.7) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 
o (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 
o (PKD 58.1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; 
o (PKD 59.1) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 
o (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
o (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych; 
o (PKD 63.91.Z) Działalność agencji informacyjnych; 
o (PKD 73.1) Reklama; 
o (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 
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o (PKD 79.90.C) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana dot. wyłącznie: działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy 
rekreacyjne; 

o (PKD 82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 

o (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
o (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 
o (PKD 84.12.Z) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, 

kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych; 
o (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
o (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację 
o (PKD 90) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 
o (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
o (PKD 94.12.Z) Działalność organizacji profesjonalnych; 

Uzyskany dochód z działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację celów 
statutowych Fundacji. 

b. Fundacja zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000132675. 

c. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01-01-2021 - 31-12-2021. 
d. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
e. Przyjęty w Fundacji rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 

kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. 
f. Sprawozdanie finansowe Fundacji podlega nie obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 

ustawy o rachunkowości. 
g. Sprawozdanie finansowe podmiotu sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 

przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez podmiot działalności. 

 

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 
a. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w 

sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 
b. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, podmiot przyjął następujące ustalenia: 
i. składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 500 zł podmiot zalicza bezpośrednio 

w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, podmiot jednocześnie wprowadza 
składnik do ewidencji pozabilansowej, 

ii. składniki majątku o wartości początkowej od 1 500 zł do 3 500 zł podmiot zalicza do 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 
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bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku podmiot dokonuje 
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do 
używania, 

iii. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500 zł podmiot zalicza do środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej 
tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej 
użyteczności dla każdego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. 
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 

iv. na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej 
użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawne). 
Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów 
amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego, 

v. odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń podmiot dokonuje metodą degresywną, 
vi. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500 zł 

podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500 zł 
odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu 

c. Podmiot użytkuje środki transportu otrzymane na podstawie umowy leasingu operacyjnego 
spełniającej warunki leasingu finansowego. Przedmiotu leasingu zostały przyjęte na stan 
środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych. Do rozliczenia opłat leasingowych 
jednostka stosuje uregulowania zawarte w KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". 

d. Towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen 
zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 

e. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
3. Ustalenie wyniku finansowego: 

a. 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. Ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 
a. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z zał. 6 do Ustawy o rachunkowości. 

 

Sporządzono dnia: 29-06-2022 

Główny Księgowy: Ignacy Krzemień  Prezeska Zarządu: Bogna Świątkowska 
 

 

......................................................... 
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych) 

  

 

......................................................... 
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki) 
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FUNDACJA NOWEJ KULTURY BĘC ZMIANA
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
NIP: 5213224453

Bilans dla organizacji pozarządowych
Za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021
Nazwa Wartość na dzień 01-01-

2021
Wartość na dzień 31-12-

2021
AKTYWA

26 331,4917 768,86A. Aktywa trwałe
14 625,826 165,83I. Wartości niematerialne i prawne

0,000,00II. Rzeczowe aktywa trwałe
11 705,6711 603,03III. Należności długoterminowe

0,000,00IV. Inwestycje długoterminowe
0,000,00V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

647 296,05693 309,96B. Aktywa obrotowe
303 841,67323 247,79I. Zapasy
90 788,25108 880,99II. Należności krótkoterminowe
248 601,36251 636,60III. Inwestycje krótkoterminowe
4 064,779 544,58IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,000,00C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
673 627,54Aktywa razem

PASYWA
309 540,24376 052,73A. Fundusz własny
6 103,946 103,94I. Fundusz statutowy

0,000,00II. Pozostałe fundusze
238 163,99303 436,30III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
65 272,3166 512,49IV. Zysk (strata) netto
364 087,30335 026,09B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,000,00I. Rezerwy na zobowiązania
108 000,0021 375,00II. Zobowiązania długoterminowe
256 087,30313 651,09III. Zobowiązania krótkoterminowe

0,000,00IV. Rozliczenia międzyokresowe
673 627,54711 078,82Pasywa razem

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

711 078,82
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FUNDACJA NOWEJ KULTURY BĘC ZMIANA
ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
NIP: 5213224453

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych
Za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Nazwa
Wartość za analogiczny
okres poprzedniego okr.

obr.
Wartość za okres 01-01-

2021 - 31-12-2021

241 935,32114 337,47A. Przychody z działalności statutowej
228 923,6596 874,00I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
13 011,6717 463,47III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
275 485,45387 650,74B. Koszty działalności statutowej
275 485,45387 650,74I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

0,000,00II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
0,000,00III. Koszty pozostałej działalności statutowej

-33 550,13-273 313,27C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
1 189 307,891 428 087,52D. Przychody z działalności gospodarczej
795 653,991 085 466,06E. Koszty działalności gospodarczej
393 653,90342 621,46F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
218 308,46111 561,93G. Koszty ogólnego zarządu
141 795,31-42 253,74H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
33 492,38165 837,60I. Pozostałe przychody operacyjne
93 779,7755 932,98J. Pozostałe koszty operacyjne
4 240,57922,84K. Przychody finansowe
20 476,182 061,23L. Koszty finansowe
65 272,3166 512,49M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

0,000,00N. Podatek dochodowy
65 272,3166 512,49O. Zysk (strata) netto (M-N)

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

................................................................................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

29-06-2022
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Informacja dodatkowa: 

Informacje uzupełniające do bilansu 

1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące 
emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie 

W/w pozycje nie wystąpiły w Jednostce 

2) Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii 

W/w pozycje nie wystąpiły w Jednostce 

3) Informacje uzupełniające do bilansu o udziałach (akcjach) własnych Sprawozdanie finansowe za 
2021 r.  

Jednostka nie posiada udziałów (akcji) własnych 
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