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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O
KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-06-05

KodSprawozdania: SprFinOpWZlotych ( kodSystemowy: SFJOPZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba

NazwaFirmy: FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

Siedziba

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Powiat: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Miejscowość: Olsztyn

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Powiat: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Nazwa ulicy: Tracka

Numer budynku: 5

Nazwa miejscowości: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-364

Nazwa urzędu pocztowego: Olsztyn

Identyfikator podatkowy NIP: 7393331558

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000148747

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01
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Do: 2019-12-31

Założenie kontynuacji działalnności

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
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Fundacja prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy o rachunkowości.
Fundacja korzysta z uproszczeń dla jednostek małych:
- nie tworzone są rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
- kwalifikacja umów leasingowych jako leasing operacyjny, z prowadzeniem ewidencji
pozabilansowej,
- nie są stosowane przepisy rozporządzenia ministra finansów dotycżące wyceny instrumentów finansowych.
Metody wyceny:
Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości
cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do
użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu
ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne - programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe (oprócz inwestycji w nieruchomości) wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o
odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości
godziwej (rynkowej).
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych - w cenie nabycia.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy : w cenie zakupu wg. zasady FIFO
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na
złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę
polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu
stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
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- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku
bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego ustalonego przez NBP obowiązującym w dniu
bilansowym.
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza
się następująco:
- dodatnie - do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne - do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według wzoru z załącznika nr 6 do uordla organizacji pożytku publicznego,
który obejmuje:
- wprowadzenie do sprawozdania

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- dodatkowe informacje i objaśnienia

ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału
współmierności, ostrożności i realizacji.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Bilans i Rrachunek zysków i strat sporządza się zgodnie z załącznikiem numer 6 do uor według wzoru dla jednostek
prowadzących działalność pożytku publicznego.
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa
w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek,
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Aktywa razem 2 994 625,61 2 899 577,55

Aktywa trwałe 7 040,4 262,82

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 7 040,4 262,82

Należności długoterminowe 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 2 987 585,21 2 899 314,73

Zapasy 0 0
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Należności krótkoterminowe 108 073,52 109 037,79

Inwestycje krótkoterminowe 2 879 511,69 2 790 276,94

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0

Należne wpłaty na fundusz statutowy 0 0

Pasywa razem 2 994 625,61 2 899 577,55

Fundusz własny 2 878 818,46 2 791 201,08

Fundusz statutowy 100 000 100 000

Pozostałe fundusze 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 691 201,08 2 002 313,94

Zysk (strata) ne�o 87 617,38 688 887,14

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115 807,15 108 376,47

Rezerwy na zobowiązania 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 21 832,15 14 401,47

Rozliczenia międzyokresowe 93 975 93 975

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej 2 318 263,59 2 022 844,32

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 318 263,59 2 022 844,32

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0 0

Przychody z pozostałej działalności statutowej 0 0

Koszty działalności statutowej 2 312 665,63 1 433 148,43

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 312 665,63 1 433 148,43

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0 0

Koszty pozostałej działalności statutowej 0 0

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) 5 597,96 589 695,89
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni

rok obrotowy

Przychody z działalności gospodarczej 22 260 58 786,6

Koszty działalności gospodarczej 0 7 500

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) 22 260 51 286,6

Koszty ogólnego zarządu 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) 27 857,96 640 982,49

Pozostałe przychody operacyjne 30 676,67 25 920,14

Pozostałe koszty operacyjne 4,2 0

Przychody finansowe 30 917,18 21 984,53

Koszty finansowe 1 830,23 0,02

Zysk (strata) bru�o (H + I - J + K - L) 87 617,38 688 887,14

Podatek dochodowy 0 0

Zysk (strata) ne�o (M - N) 87 617,38 688 887,14

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Informacja dodatkowa

Opis
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Załączony plik
Informacja_dodatkowa_2019.pdf


