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I.    SPIS DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA  

      SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 

Określenie dokumentu – części sprawozdania  

Nr  

części 

sprawozdania 

Nazwa 

 

 

  

Strony 

 od nr 

do nr 

1 2 3 

I. Spis dokumentów, składających się na sprawozdanie finansowe x 

II Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 

III. Bilans – na dzień  31.12.2020 r. 1 

IV. Rachunek zysków i strat – za okres od 01.01.2020 r.  do  31.12.2020 r.  1 

V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym x 

VI.. Rachunek przepływów pieniężnych x 

VII. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1 

VIII. Załączniki do „Dodatkowych informacji i objaśnień”: 5 

 

... Nr 1 Informacje szczegółowe o różnicach między przychodami i kosztami 

księgowymi a zaliczonymi do podatkowych  (do pkt. III.5) - dot. osób 

prawnych 

1 

... Nr 2 Informacja jednostki, sporządzającej kalkulacyjny rachunek zysków i strat - 

o kosztach rodzajowych (do pkt. II.6)* 
1 

... Nr 3 Informacja o otrzymanych dotacjach i kierunkach ich wydatkowania 1 

... Nr 4 Informacja o środkach na rachunkach bankowych   1 

... Nr 5 Wykaz ważniejszych zadań sfinansowanych ze środków własnych  1 

... Nr ... Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji 

(do pkt. VI.4)* 
 

 
 

Warszawa , dnia 28.06.2021 r. 

 

Sporządził: 

 
                                Grażyna Drozd 

               

 

          telefon nr:   0 697 086 658 

 Zarząd Fundacji 

 

 

  

 

   
     

 

 

    

                                                                                                                                                                                      



 

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA    

     FINANSOWEGO   na dzień 31.12.2020 r. 
 

II.1.INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1. Wskazanie sądu lub innego organu, prowadzącego rejestr  :   

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy  XIII Wydz.Gospodarczy KRS 

wpis pod numerem KRS 0000475707 

REGON  146857368 

NIP  5242762526          

        Jednostka została powołana na czas nieokreślony . 

1. Siedziba – 02-806 Warszawa ul. Rybitwy 6a/7  

3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:  PKD 94.99.Z –działalność pozostałych 

organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana.  

4.   W skład Jednostki nie wchodzą samobilansujące oddziały (równorzędne).  

5.  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania    

     działalności jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie w znaczeniu art. 5 ust.2  

     Ustawy o Rachunkowości tj. w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia    

     bilansowego. Na dzień bilansowy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie   

     kontynuowania działalności.  

 

I.2. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI)  

      RACHUNKOWOŚCI (w zakresie, w jakim ustawa pozostawia   

      jednostce prawo wyboru) 

1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz 

pomiaru wyniku finansowego: 

• w bilansie wg cen nabycia wyceniono: środki trwałe - wartości niematerialne i prawne - 

pomniejszone  o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) , 

• w bilansie wg cen zakupu wyceniono:  materiały , towary ,   

• wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów oraz towarów dokonuje się wg 

zasady : - FIFO ,        

• do wyceny produktów przyjęto: koszt wytworzenia , 

• produkcję w toku wycenia się po koszcie wytworzenia : pełnym , 



• środki trwałe o większej wartości (powyżej zł  3 500,00 netto ) amortyzuje się: liniowo , 

• środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł  3 500,00 ) zalicza do kosztów przy 

zastosowaniu zasady:  

• składniki o cenie jednostkowej  do 3 500,00 zł rozliczane są w koszty w    

             momencie zakupu , 

• sprzęt komputerowy o cenie poniżej 3 500,00 zł zalicza się do środków       

            trwałych ,  

• przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe , 

• przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że 

składniki o cenie jednostkowej powyżej 3 500,00 zł : 

- amortyzowane są wg stawek podatkowych . 

Przy czym składniki dotyczące opłaty za licencję programów komputerowych o cenie 

jednostkowej poniżej 3 500,00  zł uznawane są za wartości niematerialne i prawne i podlegają 

amortyzacji jak 

pozostałe składniki tej grupy aktywów.  

2. Jednostka sporządza rachunek wyników:  kalkulacyjny . 

  

  

Sporządził: 

 

            Grażyna Drozd  

 

28.06.2021 r. 

 

telefon nr  697 086 658 

 Zarząd Fundacji 

 

 
 

                                                                                                         

                                                                                                     


