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(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
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dla jednostek mikro, o których mowa w ań. 3 ust. 1a pH 1, 3i 4 orazust. 1b ustawy o
rachunkowości
dla jednostek mikro, o których mowa w ań' 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości
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SPRAW OZD ANIE FII\AN SOWE

ZARoK oBRoTowY

2019

OBEJMUJĄCB OKRES

od 01-0I-2019 do 3I-12-2019

FUNDACJA WSPOLNOTY GRUI\TOWEJ WSI

OLSZTYN

z siedzibą w olsztynien
ul. Khuna 20

NIP: 949220961,4 KRS: 0000630587

I. Informacje ogólne:
1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Wspólnoty Gruntowej

Wsi

olsztyn z siedzibąw olsztynie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000630587

2. Czas trwania działalnościFundacji jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31

.Iz.z0I9

4. Sprawo zdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkołvych
prowadzonych w roku obrotowym2}I9 zgodnie z dokumentacją przyjętych
zasvd (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzonądo stosowania
posĘnowieniami UchwĄ Zarządu Spółki wprowad zającej:
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawcąrch,
- za\<ładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowycĘ w tym zal<ładowy plan kont'
- system ochrony danych i ich zbiorów w sposób zgodny w szczególności z
postanowieniami ustawy o rachunkowości. Zal<ładowe zasady oraz metody i
wzory wybrano na podstawie art. 45 ustawy o Rachunkowości dla jednostek

mikro.
5

. Sprawo zdanie fi nansowe zo stało sporządzone

prry założeniu

kontynuowania działalnościgospo darczej przezjednostkę w dającej się
przew tdziec przy sńo ści. B rak okoli cznośc i wskazuj ących na zagr oŻenie
kontynuowania przezj ednostkę działalności.

6. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi

metodami:

a) wartości materialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne,

b) środkitrwałe w cenach nabycia (koszcie wytworzenia) pomniejszonych

o
odpisy amortyzacyjne.W odniesieniu do środków trwałych, których cena
nabycia nie przekracza 70.000 zł dokonuje się jednorazowych I0O %

odpisów amortyzacyjnych. Do amoĘzacji podatkowej środków trwaĘch
orazwartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,
stanowiącychzałącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (fizycznych).
Srodki trwałe o wartościprzeL<raczającej 10.000 złumarzane są dla celów
bilansowych wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po
miesiącu przyjęcia ich do uĘwaniaw okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uzyteczności.
Srodki trwałe w budowie wycenia się wg poczynionych na nie nakładów.
c) materiĄ wycenia się w cenie zakupu. Wycena rozchodu materiałów
następuje wgzasady,,pierwsze weszło - pierwsze wyszło''
d) naleznościwykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem
ostrozności, tj. w pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Nalezności
wyrażone w walutach obcych wyceniane Są na dzieńbilansowy po kursie
średnimustalonym dla danej waluty ptzezNBP na ten dzien,
e) środkipienięzne wykazuje się w wartościnominalnej,
f) rozliczeniamiędzyokresowe kosztów cryffne dokonywane są' jeżeIi
ko sŻy p oni e sion e doĘ czą przy szĘ ch okre sów sprawozd aw czy ch,
,

g)'kapitĄ

własne:

1 fundusz

załoĘcielski, w wysokościzgodnej ze

fundaĆji

statuse

'!

m załoĘcielskim
-

wynik finansowy netto roku obrotowego w wysokości wynikaj
ącej z
ksiąg iwykazanej w rachunku zysków-i strat,
h) zobowiązaniawykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
-
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INFoRMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Do BILANSU

1.

a/ Kwota zobowiązań finansolYych ( w tym ztytuŁu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancj i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie): nie doĘcry

b/ Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo: brak

c/ zobowiązania:
- dotycząqe emerytur: brak
_

jednostek powiązanych: nie wystąpiĘ

2.
Kwota zaliczek i kredytow udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących: nie dotyczy
a/

b

l Zastosowane oprocentowanie, głównie warunki

oraz w artośó spłaconych

kwot, odpisanych lub umorzonych: nie dotyczy

cl

Zaciągnięte w imieniu osób wymienionych w pkcie 2lit.a zobowiązania
tytułem gwarancji poręczeń: brak

3.

ar

,

Informpcje o udziałach (akcjach) własnych:
al przyczyna nabyciaudziałów (akcji) własnych dokonanego w roku
obrotowym: ńie dotycry

bl liczba i wartośó nominalna nabytych oraz ąbytych w roku obrotowym
udziałów (akcjD' aw przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość
księgowa, jakteż częśckapitału podstawowego' które te udziały (akcje)
reprezentuj ą: nie doty cry
clw prrypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów
(akcji): nie dotyczy

d/Iiczba i wartośćnominalna lub w razie braku wartości nominalnej, wartośó
księgowa wszystkichudziałów (akcji) nabytych i zattzymanych, jak również
częśckapitału podstawowego' którą teudziĘ (akcje) reprezenĘą: nie doĘczy
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