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do01.01.2020od



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:

Siedziba:

Fundacja"Gdy liczy się czas"

Nowy Świat 30A/6, 20-418 Lublin

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  9462661769 

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):
Składniki majątku-środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o  
wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000zł. odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia w momencie  
oddania do użytkowania.
 Aktywa i pasywa wycenia się następująco:
- środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników  
pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy
aktualizujące ich wartość,
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów  
prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu  trwałej  
utraty wartości,
- do amortyzacji środków trwa łych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i  
stawki określone w w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób  
prawnych.
Środki trwałe umarzane są począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w  
okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
W przypadku zakupu używanych środków trwałych mają zastosowanie podwyższone stawki amortyzacji,
- stany i rozchody, objętych ewidencją wartościową zapasów towarów, wycenia się w cenach zakupu,  
przyjmując że rozchód wycenia się kolejno w cenach składników nabytych
najwcześniej(metoda FIFO),
-krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych,
- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny( po  
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące),
- środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,
- kapitały(fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
- zobowiązania szczególnie wobec budżetu wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

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"Gdy liczy się czas"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Klasyfikowanie umów leasingu jednostka dokonuje według kryteriów określonych przepisami prawa  
podatkowego,
Jednostka nie ustala odroczonego podatku dochodowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji określonej załącznikiem nr 6.  
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią  
ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz  
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności  
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o  
rachunkowości obowiązującymi jednostkę w postaci określonej w załączniku nr 6.
Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią  
ekonomiczną.

Jednostka sporządziła sprawozdanie zgodnie z zasadą istotności.

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Fundacja"Gdy liczy się czas"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



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

12 005,45 9 100,07 B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1 192,70 245,00 II. Należności krótkoterminowe

10 812,75 8 855,07 III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

12 005,45 9 100,07 AKTYWA RAZEM
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Fundacja"Gdy liczy się czas"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

9 100,07 8 188,52 A. Fundusz własny

500,00 500,00 I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

7 688,52 -889,08 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

911,55 8 577,60 IV. Zysk (strata) netto

3 816,93 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1 623,60 II. Zobowiązania długoterminowe

2 193,33 III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

9 100,07 12 005,45 PASYWA RAZEM
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Fundacja"Gdy liczy się czas"
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

115 288,61 56 007,60 A. Przychody z działalności statutowej

111 488,61 40 445,30I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

3 800,00 15 562,30III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

70 364,28 20 984,32 B. Koszty działalności statutowej

70 364,28 20 984,32I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

44 924,33 35 023,28 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

50 429,14 28 675,31G. Koszty ogólnego zarządu

-5 504,81 6 347,97 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

6 838,10 4 849,96I. Pozostałe przychody operacyjne

421,74 2 620,75J. Pozostałe koszty operacyjne

0,78K. Przychody finansowe

0,36L. Koszty finansowe

911,55 8 577,60 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

N. Podatek dochodowy

911,55 8 577,60 O. Zysk (strata) netto (M – N)
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Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

Fundacja"Gdy liczy się czas"
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Voytsel Natalia  dnia 2021-06-28 

Czesław Andrzej Tarasiuk  dnia 2021-06-28 
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN
Informacja dodatkowa

fundacjainformacja_dodatkowa2020.pdf
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