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Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który 2019-01-01
sporządzono sprawozdanie
Data końcowa okresu, za który
2019-12-31
sporządzono sprawozdanie
Data sporządzenia sprawozdania 2019-03-24
finansowego
Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych
Kod Systemowy
SFJOPZ (1)
Wersja Schemy
1-2
Wariant Sprawozdania
1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem
Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy
FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I
GRODNA " SERCE DZIECIOM"
Siedziba
Województwo
Pomorskie
Powiat
M.GDYNIA
Gmina
M.GDYNIA
Miejscowość
GDYNIA
Adres
Adres
Kraj
PL
Województwo
Pomorskie
Powiat
M.GDYNIA
Gmina
M.GDYNIA
Nazwa ulicy
NAUCZYCIELSKA
Numer budynku
14
Numer lokalu
10
Nazwa miejscowości
GDYNIA
Kod pocztowy
81-614
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Nazwa urzędu pocztowego
GDYNIA
Identyfikator podatkowy NIP
5862161459
Numer KRS. Pole obowiązkowe
0000191557
dla jednostek wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data Od
2019-01-01
Data Do
2019-12-31
Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie
Tak
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
Wskazanie, czy nie istnieją
Nie
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez
nią działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na
zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności
Opis okoliczności wskazujących
AKTUALNA SYTUACJA W KRAJU I
na zagrożenie kontynuowania
NA ŚWIECIE ZWIĄZANA Z
działalności
WIRUSEM SARS-CoV-2 STANOWI
REALNE ZAGROŻENIE DLA
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI. NA CHWILĘ OBECNĄ
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POMIMO ZŁOŻONEJ OFERTY DO
SENATU NA PRZYZNANIE
DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ W
2020 ROKU FUNDACJA NIE MA
DECYZJI W TEJ SPRAWIE.
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i
Organizacja sporządza
pasywów (także amortyzacji),
sprawozdanie finansowe dla
organizacji pozarządowych,
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zgodnie z
załącznikiem 6 do ustawy o
rachunkowości)
ustalenia wyniku finansowego
Organizacja posiada środki
finansowe w walucie polskiej
wyceniane według wartości
nominalnej. Wyposażenie i środki
trwałe wyceniane są wg
nominalnych cen zakupu.
Amortyzacja dokonywana jest
według zasad określonych w
ustawie o podatku dochodowym
osób prawnych.)
ustalenia sposobu sporządzenia
Wynik finansowych ustalany jest z
sprawozdania finansowego
uwzględnieniem wyodrębnienia
rodzajów działań określonych w
ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)
pozostałe
NIE DOTYCZY
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
opis lub nazwa Kwota na dzień Kwota na dzień Przekształcone
pozycji
kończący
kończący
dane
bieżący rok
poprzedni rok
porównawcze za
obrotowy
obrotowy
poprzedni rok
obrotowy
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+ Aktywa razem 15932.48
11314.69
+ + Aktywa
15932.48
11314.69
obrotowe
+ + + Należności 0.00
11314.69
krótkoterminow
e
++
15932.48
0.00
INWESTYCJE
KRÓTKOTERMI
NOWE
+ Pasywa razem 15932.48
11314.69
+ + Fundusz
15932.48
6931.54
własny
+ + + Fundusz
8849.82
8849.82
statutowy
+ + + Zysk
7082.66
-1918.28
(strata) netto
++
0.00
4383.15
Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
++
0.00
4383.15
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMI
NOWE
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
opis lub nazwa Kwota na dzień Kwota na dzień Przekształcone
pozycji
kończący
kończący
dane
bieżący rok
poprzedni rok
porównawcze za
obrotowy
obrotowy
poprzedni rok
obrotowy
+ Przychody z
218528.70
215285.65
działalności
statutowej
+ + Przychody z 218528.70
215285.65
-
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nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego
+ Koszty
204063.29
208631.50
działalności
statutowej
+ + Koszty
204063.29
208631.50
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego
+ Zysk (strata) z 14465.41
6654.15
działalności
statutowej (A B)
+ Koszty
7382.75
8572.43
ogólnego
zarządu
+ Zysk (strata) z 7082.66
-1918.28
działalności
operacyjnej (C +
F - G)
+ Zysk (strata)
7082.66
-1918.28
brutto (H + I - J
+ K - L)
+ Zysk (strata)
7082.66
-1918.28
netto (M - N)
Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis
Informacja dodatkowa 1)
Informacje o wszelkich
zobowiązaniach finansowych, w
tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub

nia

da
oz

raw
sp

wizualizacja sprawozdania

cja
za

ali

u
wiz

nia

da
oz

raw
sp

zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze
wskazaniem charakteru i formy
wierzytelności zabezpieczonych
rzeczowo; Stowarzyszenie nie
posiada żadnych zobowiązań z
tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń
lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. 2)
Informacje o kwotach zaliczek i
kredytów udzielonych członkom
organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących,
ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz
wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla
każdej kategorii; Organizacja nie
udziela kredytów członkom
organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a
także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju) 3)
Uzupełniające dane o aktywach i
pasywach; Na aktywa obrotowe w
punkcie "inwestycje
krótkoterminowe" składają się
środki na koncie bankowym i w
kasie Fundacji. 4) Informacje o
strukturze zrealizowanych
przychodów ze wskazaniem ich
źródeł, w tym w szczególności
informacje o przychodach
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wyodrębnionych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek
członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków
publicznych; Przychody
działalności statutowej I.
Nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego - dotacja z Senatu
Rzeczypospolitej 195 500,00 zł darowizny podmiotów
gospodarczych: 11 835,00 zł - 1
procent podatku od osób
fizycznych : 8 803,70 zł - darowizny
osób fizycznych: 2 390,00 zł
Razem: 218 528,70 zł 5)
Informacje o strukturze
poniesionych kosztów; Koszty
działalności statutowej: - koszty
pokryte z dotacji z Kancelarii
Senatu 195 500,00 zł - koszty
zużycia materiałów i energii 6
930,09 zł - koszty usług obcych
483,20 zł - pozostałe koszty
operacyjne- STYPENDIA 1 150,00
zł Koszty ogólnego zarządu:
koszty ogólnego zarządu-koszty
administracyjne 7 382,75 zł
RAZEM: 211 446,04 zł 6) Dane o
źródłach zwiększenia i sposobie
wykorzystania funduszu
statutowego; Stowarzyszenie nie
tworzy funduszu stutowego, albo
Fundusz statutowy w bieżącym
roku nie zmienił się. 7) Jeżeli
jednostka posiada status
organizacji pożytku publicznego,
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Załączony plik
Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

zamieszcza w informacji
dodatkowej dane na temat
uzyskanych przychodów i
poniesionych kosztów z tytułu 1%
podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych;
Stowarzyszanie posiada statutu
organizacji pożytku publicznego.
8) Inne informacje niż wymienione
w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i
objaśnienia wymienione w
załączniku nr 1 do ustawy, o ile
mają zastosowanie do jednostki.
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