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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Kod PKD
8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ
POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Czas trwania działalności jednostki (wpisz datę, jeśli ograniczony)
Od dnia
2019-04-04

Do (Data lub opis, kiedy działalność może ulec zakończeniu,
jeśli nie dotyczy - nie uzupełniaj)

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla
organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości)
Założenie kontynuacji działalności jednostki:
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej
przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało
sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie
kontynuowana
Tak
Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności? Odpowiedź NIE
kontynuowania działalności (jeśli TAK - nie uzupełniaj, jeśli
oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności.
NIE - uzupełnij)
Tak
Zasady (polityka) rachunkowości
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych
ustawą o rachunkowości, z tym że:
Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł
zalicza się bezpośrednio w koszty, składniki majątku o
wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do
środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów z jednorazowymi odpisami amortyzacyjnymi,
składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł
zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów
WYCENA PASYWÓW
Fundusze statutowe ujmuje się w księgach w wartości
nominalnej.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli
koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych lub przychody uzyskane w okresie
sprawozdawczym następnym dotyczą obecnego okresu
sprawozdawczego.
Zysk lub strata roku poprzedniego, a nie przeniesiona do
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z
funduszu, jest prezentowana w bilansie w punkcie „Zysk
pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał nr 6 UoR.
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(strata) z lat ubiegłych” i nie jest dodawana do przychodów
albo kosztów w rachunku zysków i strat.
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Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania
finansowego były prawidłowo prowadzone księgi
rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka
oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami
księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi
rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald
kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane
odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
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Bilans
Opis

31.12.2019

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe, w tym:

2 013,49 0,00

- Zapasy

0,00 0,00

- Należności krótkoterminowe

323,60 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00 0,00

Aktywa razem

2 013,49 0,00

A. Kapitał (fundusz) własny

1 978,49 0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

500,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

35,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00 0,00

Pasywa razem

FUNDACJA ODZYSKANI
NIP 7773348832

2 013,49 0,00

4/6

2020-03-22 19:13:54
360 Księgowość

Rachunek zysków i strat
Opis

04.04.2019
31.12.2019

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

7 229,25 0,00
0,00 0,00
-5 920,11 0,00

I. Amortyzacja

0,00 0,00

II. Zużycie materiałów i energii

-1 696,94 0,00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:

169,35 0,00

- aktualizacja wartości aktywów

0,00 0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym:

0,00 0,00

- aktualizacja wartości aktywów

0,00 0,00

E. Podatek dochodowy

0,00 0,00

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)
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Dodatkowe Informacje i Objaśnienia
Zgodnie ze statutem Fundacji, działalność opiera się na:
Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego, artystycznego, psychologicznego, społecznego, socjalnego i duchowego dzieci i
młodzieży;
Działalność na rzecz rozwoju i wspierania młodych talentów;
Wspieranie inicjatyw pozwalających na reintegrację młodych osób wykluczonych społecznie;
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: alkoholizmowi, narkomanii oraz uzależnieniom
behawioralnym wśród dzieci i młodzieży;
Działalność prewencyjna i profilaktyczna w zakresie patologii społecznych i chorób cywilizacyjnych dla dzieci młodzieży i
wychowawców;
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Organizowanie i finansowanie stypendiów, staży, praktyk i wyjazdów studialnych;
Działalność w zakresie nauki, edukacji i wychowania;
Realizowanie celów pomocy społecznej;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Działalność medialna i wydawnicza;
Działalność charytatywna;
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych;
Działalność naukowa w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży;
Działalność na rozwoju duchowego dzieci i młodzieży poprzez promocję wartości chrześcijańskich.
W roku 2019 Fundacja prowadziła szereg warsztatów i działań na rzecz dzieci i młodzieży. W roku 2020 planuje się
rozwinięcie tych działań szerzej.
Fundacja rozpoczęła działalność w roku 2019 i został wniesiony w formie pieniężnej fundusz statutowy. Wynik finansowy
na dzień 31.12.2019 jest dodatni, jednak nie zwiększa się funduszu statutowego, a osiągnięty zysk zostanie przeznaczony
na realizację działań statutowych w 2020 roku.
W aktywach bilansu Fundacji widnieje należność z firmy ALLBOARD, za zakup , który został skierowanych do reklamacji i
wysłano prośbę o zwrot środków.
Dodatkowo w pasywach bilansu Fundacji widnieją zobowiązania na kwotę 35 zł, jest to opłacona przez członka zarządu
faktura, dla której zwrotu dokonano w 2020 roku.
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