Nagłówek sprawozdania finansowego
Nazwa

Wartość

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-01

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

Wartość

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy

Fundacja Inicjatywa

Siedziba
Województwo

łódzkie

Powiat

pajęczański

Gmina

Działoszyn

Miejscowość

Raciszyn

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

łódzkie

Powiat

pajęczański

Gmina

Działoszyn

Nazwa ulicy

Działoszyńska

Numer budynku

69

Nazwa miejscowości

Raciszyn

Kod pocztowy

98-355

Nazwa urzędu pocztowego

Raciszyn

Identyfikator podatkowy NIP

5080096558

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego.

0000868364

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data Od

2020-11-06

Data Do

2020-12-31

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true TAK
sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie
zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie
nabycia. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w
wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy
amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości. Składniki majątku o przewidywanym
okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz
wartości początkowej 10.000,00 zł są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do
użytkowania. Należności wycenia się w kwotach wymaganej
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Środki pieniężne
wykazuje się w wartości nominalnej. Inwestycje

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

krótkoterminowe, takie jak środki pieniężne na rachunkach
bankowych czy w kasie, wycenia się według wartości
nominalnej. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych na
przykład zapasy materiałów biurowych, wydanych czy
zakupionych publikacji, przeznaczonych do zbycia lub zużycia w
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, wycenia się według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich
sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone
pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Rozliczenia
międzyokresowe kosztów dokonywane są jeżeli koszty
poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały(Fundusze) własne ujmuje się w księgach
rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad
określonych przepisami prawa i statutu. Zobowiązania
wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z
umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne
aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe.
Jeżeli termin wymagalności zobowiązania przekracza jeden
rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań z tytułu
zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań dostaw i usług wykazuje
się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane
są jako krótkoterminowe. Pozostałe aktywa i pasywa
wyceniane są także w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w układzie
kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie
wskazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich ekonomiczną
treścią. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje
wszystkie osiągnięcia i przypadające na nie przychody oraz
związane z nimi koszty zgodnie z zasadą memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z Załącznikiem
Nr 6 Ustawy o rachunkowosci z dnia 29.09.1994r. z
późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki
kontynuujące działalność.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Nazwa
Aktywa razem

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

20 000.00

0.00

0.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

0.00

20 000.00

0.00

19 940.96

0.00

Fundusz statutowy

10 000.00

0.00

Zysk (strata) netto

9 940.96

0.00

59.04

0.00

59.04

0.00

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Inwestycje krótkoterminowe
Pasywa razem
Fundusz własny

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe

Dane porównawcze

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Nazwa
Przychody z działalności statutowej

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

10 000.00

0.00

10 000.00

0.00

59.04

0.00

59.04

0.00

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

9 940.96

0.00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

9 940.96

0.00

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

9 940.96

0.00

Zysk (strata) netto (M - N)

9 940.96

0.00

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane porównawcze

Nazwa

Informacja dodatkowa
Opis Informacja dodatkowa 2020
Załączony
plik Informacja_dodatkowa_Fundacja_Inicjatywa_2020.pdf

Wartość
łączna
(Rok
bieżący)

Z innych
Z zysków
źródeł
kapitałowych przychodów
(Rok bieżący)
(Rok
bieżący)

Z innych
Z zysków
Wartość kapitałowych
źródeł
łączna (Rok
przychodów
(Rok
poprzedni) poprzedni)
(Rok
poprzedni)

