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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN

 SIEMIRADZKIEGO 17/2, 31-137 KRAKÓW

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 6762507232

KRS: 0000617320

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

5.    Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez

jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

320 708,35451 402,42A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

25 807,5925 807,59II. Rzeczowe aktywa trwałe

94 090,0094 090,00III. Należności długoterminowe

200 810,76331 504,83IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 331 942,312 675 133,82B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

427 248,31282 342,92II. Należności krótkoterminowe

1 904 694,002 392 790,90III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

2 652 650,663 126 536,24AKTYWA RAZEM

3/8
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FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

2 941 625,64 2 106 709,41A. Fundusz własny

2 000,00 2 000,00I. Fundusz statutowy

1 011 936,94 1 011 936,94II. Pozostałe fundusze

1 086 091,47 591 471,99III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

841 597,23 501 300,48IV. Zysk (strata) netto

184 910,60 545 941,25B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

184 910,60 545 941,25III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

3 126 536,24 2 652 650,66PASYWA RAZEM
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FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Kwota za bieżący

rok obrotowy

Kwota za poprzedni

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 Dane w PLN

1 419 115,99 1 183 903,92A. Przychody z działalności statutowej

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

1 419 115,99 1 183 903,92III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

1 238 038,28 1 146 883,24B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

1 238 038,28 1 146 883,24III. Koszty pozostałej działalności statutowej

181 077,71 37 020,68C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

3 769 221,60 2 766 650,64D. Przychody z działalności gospodarczej

3 132 051,95 2 168 308,38E. Koszty działalności gospodarczej

637 169,65 598 342,26F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

215 026,00 218 092,93G. Koszty ogólnego zarządu

603 221,36 417 270,01H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

291 322,73 139 325,02I. Pozostałe przychody operacyjne

2 598,91J. Pozostałe koszty operacyjne

548,68K. Przychody finansowe

42,86 152,32L. Koszty finansowe

894 501,23 554 392,48M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

52 904,00 53 092,00N. Podatek dochodowy

841 597,23 501 300,48O. Zysk (strata) netto (M – N)

5/8
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FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



Kwota za poprzedni

rok obrotowy

Kwota za bieżący

rok obrotowy

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice

pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a

dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

Pozostałe

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w

tym:

Pozostałe

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte

w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

Pozostałe

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe

różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a

dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

Pozostałe

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w

bieżącym roku, w tym:

Pozostałe

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku

bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

Pozostałe

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Pozostałe

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy
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FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

informacja_dodatkowa_PBR_-_31.12.2021.pdf

informacja_dodatkowa_PBR_-_31.12.2021.pdf
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za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
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