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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości"

 Nędzy Kubińca 161/, 34-511 Kościelisko

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7361716462

2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

5.    Polityka rachunkowości

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

Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

• Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia,

• Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (wartości wytworzenia),

• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki

przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych,

• Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

-Towary składowane w magazynie wycenia się według rzeczywistej ceny zakupu.

-Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na

koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla

których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone

są na zasadzie odpisów indywidualnych.

1. Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

2. Spółka może ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

1. Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:

-informację dodatkową składającą się z wprowadzenia i dodatkowych informacji i objaśnień,

-bilans,

-rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

3. W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach.

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez

jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również dla celów podatkowych.

2. Rok obrotowy dzieli sie na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące.

3. Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo-

ksiegowego Comarch ERP Optima

4. Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- " Koszty według

rodzajów"

5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za miesiąc (okres sprawozdawczy) sporządza się

najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca (okresu sprawozdawczego). Dowody księgowe otrzymane po

tej dacie wprowadza sie do ksiąg następnego miesiąca (okresu sprawozdawczego).

6. Zastępcze dowody księgowe stosuje się wyłącznie w przypadku uzasadnionego braku możliwości

uzyskania zewnętrznych obcych dowodó źródłowych i do udokumenowania operacji gospodatczych,

których przedmiotem nie są zakupy opodatkowane podatkiem VAT. Dowód sporządza osoba

przeprowadzająca operacje i określa w nim rodzaj oraz wartość operacji a także przyczynę braku

zewnętrznego dowodu obcego.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.
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Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 211,424 781,58B. Aktywa obrotowe

2 049,00I. Zapasy

222,00254,00II. Należności krótkoterminowe

2 989,422 478,58III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

3 211,424 781,58AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień

kończący bieżący

rok obrotowy

Kwota na dzień

kończący poprzedni

rok obrotowy

3 273,51 516,42A. Fundusz własny

4 108,90 4 108,90I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

-3 592,48 2 037,42III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

2 757,09 -5 629,90IV. Zysk (strata) netto

1 508,07 2 695,00B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

1 508,07 2 695,00III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

4 781,58 3 211,42PASYWA RAZEM

5/8

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

Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Kwota za bieżący

rok obrotowy

Kwota za poprzedni

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 Dane w PLN

90 643,70 116 888,70A. Przychody z działalności statutowej

3 000,00I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

29 000,00II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

87 643,70 87 888,70III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

85 082,83 121 902,70B. Koszty działalności statutowej

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

121 902,70II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

85 082,83III. Koszty pozostałej działalności statutowej

5 560,87 -5 014,00C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

2 803,78 615,90G. Koszty ogólnego zarządu

2 757,09 -5 629,90H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

2 757,09 -5 629,90M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

2 757,09 -5 629,90O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020

Spraw_fin_2020_Zakopianczycy.pdf
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