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

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Fundacja Faktu "Serce dla dzieci"

Województwo Mazowieckie

Powiat m.st. Warszawa

Gmina Mokotów

Siedziba

Miejscowość Warszawa

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat m.st. Warszawa

Gmina Mokotów

Ulica Domaniewska

Nr domu 49

Nr lokalu -

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-672

Adres

Poczta Warszawa

Numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji

0000353781

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego
sprawozdaniem finansowym Data do 2020-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości

TAKZałożenie
kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka)
rachunkowości

Omówienie przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla
organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 u
st. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
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pozostawia jednostce
prawo wyboru, w tym:

wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o
rachunkowości.

metod wyceny aktywów
i pasywów (także
amortyzacji),

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych
ustawą o rachunkowości, z tym że środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne wyceniane są w ceni
e nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku
pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy
aktualizujące ich wartość. Amortyzacja dokonywana
jest według zasad określonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki
aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia
lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny
sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisy aktua
lizujące wartość rzeczowych składników majątku
obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich
wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą
ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do
uzyskania, pomniejszają wartość pozycji w bilansie
i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych. Należności wycenia się w kwotach
wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej
wyceny. Środki pieniężne wykazuje się w wartości
nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czy
nne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych. Fundusze s
tatutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w
wartości nominalnej wedug ich rodzajów i zasad
określonych przepisami prawa, statutem organizacji i
zasadami praw polityki rachunkowości. Zobowiązania
wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty. Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z
działalności organizacja przeznacza na pokrycie dzia
łalności statutowej.

ustalenia wyniku
finansowego oraz
sposobu sporządzenia
sprawozdania
finansowego w zakresie,
w jakim ustawa
pozostawia jednostce
prawo wyboru

Przychody z działalności statutowej obejmują w
szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami
prawa i statutu jako przychody działalności statutowej;
darowizny, dotacje, donacje, usługi statutowe
ujmowane są w okresach, których dotyczą. Koszty
z działalności ujmowane są z podziałem na dz
iałalność statutową odpłatną, nieodpłatną i pozostałą.
Organizacja wyodrębnia w ewidencji księgowej
przychody i koszty związane z działalnością statutową
związaną z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 1 357 617,54 1 515 009,63 -

• Aktywa trwałe 0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 1 357 617,54 1 515 009,63 -

•• Zapasy 12 614,96 12 614,96 -

•• Należności kró
tkoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje kró
tkoterminowe

1 345 002,58 1 502 394,67 -

Pasywa razem 1 357 617,54 1 515 009,63 -

• Fundusz własny 1 332 963,75 1 505 802,91 -

•• Fundusz statutowy 81 403,28 81 403,28 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

1 424 399,63 1 616 319,83 -

•• Zysk (strata) netto -172 839,16 -191 920,20 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

24 653,79 9 206,72 -

•• Zobowiązania k
rótkoterminowe

24 653,79 9 206,72 -
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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

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z dz
iałalności sta
tutowej

447 885,37 869 950,81 -

• Przychody z ni
eodpłatnej działalności
pożytku publicznego

441 397,37 860 125,21 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

6 488,00 9 825,60 -

Koszty działalności
statutowej

320 077,14 783 835,94 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku p
ublicznego

307 619,14 774 075,94 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku publ
icznego

0,00 0,00 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

12 458,00 9 760,00 -

Zysk (strata)
z działalności
statutowej (A - B)

127 808,23 86 114,87 -

Koszty ogólnego
zarządu

304 841,50 293 969,23 -

Pozostałe przy
chody operacyjne

2 000,00 4 070,89 -

Przychody fina
nsowe

2 194,11 11 895,20 -

Koszty finansowe 0,00 31,93 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Zysk (strata) brutto
(H + I - J + K - L)

-172 839,16 -191 920,20 -

Zysk (strata) netto
(M - N)

-172 839,16 -191 920,20 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa w załączniku.

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacja_dodatkowa_Fundacja_Faktu_2020.pdf
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