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Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w 
wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzenie środka trwałego do użytkowania.
Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 10.000 zł zalicza się do materiałów i 
księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Jednostka dokonuje 
amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

Wynik finansowy został ustalony przy zastosowaniu zasad:
- ciągłości,
- współmierności przychodów do kosztów,
- przy założeniu kontynuacji działalności,
- przy zastosowaniu metody wyceny aktywów i pasywów,
- przy zastosowaniu zasad memoriału,
- w oparciu o dokumenty sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o 
rachunkowości.

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenie ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych 
ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:
- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust.2 UoR),
- zasadę ciągłości (art.5 ust.1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust. 1 UoR)
- zasadę kompletności (art. 20 ust.1 UoR).
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1 Informacje dodatkowe pdfinformacje-dodatkow-zal-nr-6.pdf

INFORMACJE DODATKOWE 
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
1.    Nazwa    Fundacja Drachma
2.    Siedziba, adres    ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 24/418, 43-300 Bielsko-Biała
3.    Nr w ewidencji/KRS    0000298899
4.    NIP    547-208-40-99
5..    REGON    240848997
6.    Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w 
części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
7.    Informacje o kwotach 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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie 
ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”
8.    Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na sumę aktywów 227 690,01 zł składają się:

środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym: 146 233,44 zł
środki trwałe: 78 236,17 zł
należności krótkoterminowe: 2 642,40 zł
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 578,00 zł

Na sumę pasywów w wysokości 227 690,01 zł składają się:

fundusz podstawowy: 2 000,00 zł
fundusz zapasowy: 109 591,25 zł
zysk z roku bieżącego: 154 356,04 zł
strata z roku poprzedniego: - 49 646,53 zł
zobowiązania krótkoterminowe 11 389,25 zł 

9.    Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji 
pochodzących ze środków publicznych

Działalność statutowa nieodpłatna: 326 448,70 zł, w tym:
- darowizna od osób fizycznych: 142 426,95 zł
- darowizna od osób prawnych: 19 187,25 zł
- przychody z 1%: 151 119,50 zł
- dotacja: 13 715,00 zł
Działalność statutowa odpłatna: 2 633,93 zł
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Działalność gospodarcza: 54 194,74 zł

10.     Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 147 472,78 zł
Koszty działalności odpłatnej: 28 641,66 zł
Koszty działalności gospodarczej : 51 696,36 zł

11.    Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy: 2 000,00 zł
Fundusz zapasowy: 109 591,25 zł
12.    Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych
Przychody z tytułu 1%: 151 119,50 zł
Koszty z tytułu 1%: 32 165,92 zł
Niewykorzystane przychody z tytułu 1% zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji na kolejny rok.13.    Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
NIE DOTYCZY

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie                 Podpisy Zarządu
24.06.2022
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0,00 0,00 0,00

78 236,17 113 007,80 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 20 843,72 0,00

2 642,40 8 962,36 0,00

146 233,44 151 675,47 0,00

578,00 977,43 0,00

2 000,00 2 000,00 0,00

109 591,25 109 591,25 0,00

-49 646,53 -27 725,49 0,00

154 356,04 -21 921,04 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11 389,25 12 034,80 0,00

221 487,26 0,00
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78 236,17 113 007,80 0,00

149 453,84 182 458,98 0,00

227 690,01 295 466,78 0,00

216 300,76 61 944,72 0,00

11 389,25 233 522,06 0,00

227 690,01 295 466,78 0,00



326 448,70 136 076,62 0,00

2 633,93 24 850,00 0,00

0,00 0,00 0,00

147 472,78 175 871,50 0,00

28 641,66 48 801,87 0,00

0,00 0,00 0,00

54 194,74 56 907,49 0,00

51 696,36 67 286,70 0,00

0,00 0,00 0,00

142,11 51 047,77 0,00

1 030,63 2,82 0,00

0,00 1 159,97 0,00

222,01 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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329 082,63 160 926,62

176 114,44 224 673,37

152 968,19 -63 746,75

2 498,38 -10 379,21

155 466,57 -74 125,96

154 356,04 -21 921,04

154 356,04 -21 921,04


