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INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA ROK 2020
1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości w
sposób następujący:
• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego
stawki i kwoty rocznych odpisów.
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
• Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
• Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
• Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.
• Zapasy towarów są wykazywane w cenie netto zakupu nie wyższym niż cena sprzedaży netto.

2. Uzupełniające dane do pozycji rachunku zysków i strat
Wykazana przez Fundację strata w kwocie – 76 931,79 zł za rok obrotowy 2020 wynika z
osiągnięcia przez Fundację wyższych kosztów – 497 283,63 zł, od przychodów działalności –
420 351,84 zł.
Pozostałe koszty operacyjne opiewają na kwotę 97 560,05 zł
Fundacja osiągnęła przychody operacyjne w wysokości 12 325,00 zł,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Uzupełniające dane do aktywów i pasywów.
Na aktywa bilansu składają się aktywa obrotowe (206 423,00zł) w skład których
wchodzą:
• Zapasy – 0,00 zł
• Należności krótkoterminowe – 100 142,61 zł
• Inwestycje krótkoterminowe – 106 066,00 zł
• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 214,59 zł
Aktywa trwałe (18 539,80 zł):
•

Rzeczowe aktywa trwałe – 6 369,80 zł

•

Inwestycje długoterminowe – 12 170,00 zł

Na pasywa bilansu składają się Fundusz własny ( -340 725,07 zł ), który tworzą:
• Fundusz statutowy

– 10 000,00 zł

• Strata Spółki za 2020r - 76 931,79 zł
• Straty z lat ubiegłych - 273 793,28 zł
oraz zobowiązania Fundacji (565 688,07 zł) w skład których wchodzą
• Zobowiązania krótkoterminowe – 170 412,14 zł
• Zobowiązania długoterminowe – 395 275,93
Bilans Fundacji na dzień 31.12.2020 roku zamyka się po stronie aktywów i pasywów
kwotą 224 963,00 zł.

