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Sprawozdanie finansowe j ednostki mikro
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l#,skaĘałie gkgsu1 ję.tęgq.EpĘwoedeń.iem]finarrs-.

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2A20

wskąusniąZas1oś'owgni sad'iBcłłuakowÓ .dla,j,e&:osiek lco zrry1łszczegÓlnieniem
wybranycb uproszczeń

W RAcHuNKot^oŚcl I spRAvvozoAr'vczoŚct FlMNŚolIliEJ

WiltąŻ*!Źrsp€hisi.twkóevok!ćloiyńwd.3Ustlailb$tairyoEń6łdłEćd(icdrrBtldńiltro) wprM&efuksiąorańfrkdYycfiFun&ci.vp.Mdż. ndępoh@lĘl@eńia:

1. Ks'dińkaqę umów lńśing! Uiilic się wg żasBd d@doycł w prŻąisń pod.o(ogyó i nic atoslje iię p.zepisów ań. 3 us!4 i !sń.5 tte$ry o rsohunkMścj.

2. Prł k lldaci kM wyMnla prcdlkfu $to$je śię madę olarśłmq w ań' 28 Bt4a UBt wt, ( k6zt wytwoEeni. hic ń0ż6 byś wyłgą od nodirej do u'yśkanla @ny GpEodał netto ).

3. Nia stBuiÓ 6ię pżep|6ów lołpdŻąd4nia w 6paario szeogóbwyń ed uaaMhia, hdody wy@ny, zakreEu uiaMiania i Bp6ob! Fcżrntacji lnfumćńi'w fnanBtrych.

4'odśtqpuF śię od !#lani. aklyłvó/ i rEW z łłrlu odreefiogo poda*u dodrcdMgo'

5. RrŻygnuie się z zEdlMni8 za6ady o.bożności pŹy wyc.nl! pGząególnyń skladników aktywów i pasywów w Żak6ie twoŹ€ńia odpi9fu nKu.lirująoych Mriość aRWów o@ Effi na Żnane
tsdndG rylyło, g'ożąe 6ffiy qa Bladd hnydl zdaEdi.

6- Dokffuio się bil36my.łl o4i'ólv andlyzacyilyołl wedlug :ańd podalkily.$'

7' odsĘpui. śę od twżsi8 bi@yń ro/i*ń międzyok6ov{rdl l@tółv dolyeąryd! prŻygódt śuiad@eń na Bt pracwtkó{, wt'm fui.dągł en'ęfytahy$.

8. $ólka rpoęądra !p'o*dmy lilffi @ .achunek zy6ków i s&at @ upf62drą inbmqę dodEdovyą wadfu! aĘ@ika nurcr 4 do ustey o h.*tunkmści.

9. Nic spoŹądŻa 3ię żestąwi€nia amian w kapitaló ( fundGa } vtreym trz rańunk! prieply$ów pienięż'ydl.

' 
0' lse .ptądze śię Bp€Wdanla ż d'.hhości hdn6tki.

l1.slładn|łlnshtloo.iśkiÓijodnstłowjMńośdpoeątkog€j(do {0'000złnrtto)po6iadająei&ńyśrodkóffuałyń,mogąbyć:

- uinffie w eridddl ś'odków tvdłń i aDdlyzMna łrb lmaEno w dlodzB i€łlddowgo odt*$ iń mrtośoi w aiężd. to6ztńł'

- r.ldilane j.k mterialy, b' nidihMhr w ewidfioi ś.od(óww.łydl, Mko odn8zffr beŻpośrc&ilo w *Gżty dui5łdnośći op*ryineiw Eil6ią@ oddańia ló do użtryani'.

12. Mdgiał i towa.y mogą być Yryaiana w enic Ż'ktu, Ei{aBt w @ie nabyaia, a ltodukqa w bku Vko w w}6okoćd mstdi'tfu bBącośłc&icł

'l3' Kos'y pod6t*rMi dŹi5blnÓści opsaoiicj dtłidń{ioule tję t'ko wdhrg.o&ijów (th. z uMgĘdhicnice koŃ z6poł' 4 )

1ł.oopugea3iędokumentffi$eopgacjigośPoderczyoiz8pomooąksięgwyohdMdówżaslępcŻyńwpfrypadhłua8adnidegobńfumodiwąściuŻtskaniazMętrayń obo'ódoMdów
żódłowydt. upMze€nl. to nio dotyczy operacji , ldórych pżedEiloĘm 6ą zatupy oPodaikMc VAT

'lly'sk a,'ęzy spfa.lvozdĘiofinensowe zośt*ło.sps p.4yŻałoż niu kontytuowaiadałłtności
gospoda1c.zej,p* jednostkęwdająęejlsięp&edidzieópr:zyszłośqil ]

! sprawozdanie sporządzon e prty założuliu konĘnuowania działalności

n sprawozdanie zostało sporządzone przy założerńł, że działalność nie będzie konqmuowana

WskazanicĘ nie istr|sią1otol.lczn ,ko.nrynuow,ania'b**żłi+' 
'

X tuk (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie n nie 1wystryiĘ okoliczności wskazujące na zagtożenie
kontynuowada działalności) konĘnuowania działalności)

opi$,-€&otic .i.,w,$ z..tlj,ąey.ch ożgs_isiiŁo$Ęłqłqwąiądziałąlnosci
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Zasady @łityka)rachurrko,v,osci. O_móllrieniegzyjęsch zasad qpliĘki} rachŃowości za*lesiew,iąĘim
ustawapozo ta iajednostceprawo,gry&oru ',' ,.. ., ,:::.,, , ,,, ., , ,, . .

Qmówięnję metod wyceny,.akĘ wów i pasy'wów {takfu .amortyaacji}

\^|/CENA SKŁADN l KÓw uł.l4rru
l. lnwestycje W nieruchomoŚci i prawa Wycenia się w cenie nabycia.

ll. Do należnoŚci stosuję się następujące rozwięania;
Należnościwycenia się w kwocie wymagającejzapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnoŚci.
Należności na koniec roku obrotowego podlegĄąanalizie pod kątem utraty wartości. Na
naleznościWątpliwe lub dla których istnieją pzesłanki nieściągalnościtwozone są odpisy
aktualizujące. odpisy aktualizacyjne twoaone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

lll. Do zapasów stosuje się następujące rozwiązania
1. Materiały ewidencjonuje się na koncie syntetycznym,,31o'' w ujęciu wańościowym'lch
zuŻycie ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności SpÓłki, a na koniec okresu
sprawozdawczego ( miesiaca, kwartału) na podstawie sporządzonej inwentaryzaĄi
wartościowo-iloŚciowej dokonuje się korekty kosztów . Materiały składowane w magazynie
wycenia się według zeczywistej ceny zakupu.
2. Rozchody materiałów wycenia się według metody opisanej w punkcie 1.
3. MateriaĘ biurowe, środki czystości, paliwo odpisuje się w koszty działalnościw pełnej
wańościwynikającejz faktur (rachunkÓw) pod datą ich zakupu.
4. Towary ewidencjonuje się na koncie syntetycznym ,,330'' w ujęciu wartościowym. lch zuŻycle
ewidencjonuje się wg zasad opisanych w punkcie 1.
5. Jowary składowane W magazynie wycenia się według zeczywistej ceny zakupu'
6. Rozchody towarÓw wycenia się według metody opisanej w punkcie 1.
7. \Atltwozone wyroby gotowe wycenia się w koszcie wytwozenia'
8. Rozchód wyrobów gotowych wycenia się w koszcie wytwozenia.
9. Do pzeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje analogicznie
jak do celóW podatkowych - kurs Średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzająóego
dzień uzyskania pzychodu lub poniesienia kosztu.
10. WartoŚć rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia się kolejno po kursach
począwszy od tego, który został najwcześniejzastosowany - metodą fifo (pienrsze pzyszło_
pienvsze wyszło)
11. Na dzień bilansowy akfia i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się po wg
średniego kursu NBP na podstawie tabeliz ostatniego dnia roku.
Vlll. W zakresie kosztów działalnoŚci operacyjnej stosuję się następujące rozwiązania:
1. Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach Zespołu 4 -,,Kosztywedług rodzajów".
2.W ramach kont Zespołu 4 i7 wyodrębnia się konta kosztów i pzychodów dotyczące
poszczególnych rodzajÓw działalności.
3. Dokumentacja księgowa ( dokumenty zewnętrzne typu faktury obce kosztowe, noty
obciąŻeniowe itp ) otzymuje odrębny ( unikatowy ) identyfikator księgowy, w którym zawańe
zostaną informacje wskazujące:
- w którym dzienniku księgi gównej ( czy to sa faktury zakupowe, czy wyciągi bankowe, czy
inne Ęestry) dokument został zaĘestrowany
_ pod jaki numerem dokument zostałzaĘestrowany,
- w jakim okresie sprawozdawczym ( miesiącu ) dokument zostałzaĘestrowany
- czego dotyczy dokument
pzykładowy numer: Fo 999/03/2 ( Ęestr faktur obcych _ numer w Ęestze-miesiąc
zaewidencjonowania - oznaczenie rejestru )
4. W czasie rozlicza się koszty działalności operacyjnej w każdym pzypadku gdy okres'
którego dotyczą jest dłuższy niż jeden rok obrotowy pzy zastosowaniu zasady iśtotności.
5. Kosz$ działalności operacyjnej dotyczące więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, ate
nie wykraczające poza rok obrotowy, zalicza się w całoŚci do kosztów bieżącego okresu
sprawozdawczego.
7' Rezerwy na wydatki pzyszłych okresów (bierne rozliczenia kosztów) twozy się w razie
potrzeby, zgodnie z planowanymi kosztamizwiązanymiz realizowanymi pzez Fundację
pzychodami.
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\Affnik finansowy
1. \A{nik finansowy ustala się na poziomie wyniku net{o., ;

2. SpÓłka nie ustala aĘwów i rezerw z tytułu odroczqn€go podatku dochodowego.

:"1
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$. o'i*ś co
Na sprawozdanie ftnansowe składają się:
-bilans
- rachunek zysków i strat spoządzony wg metody porównawczej
- informacja dodatkowa spoządzana zgodnie 1załryz1likiem,nJ4 Ustawy o rachunkowości

Fundacja 
I',1'3i::łncruntowej Ńrńł',^Wł+hwnl.

42-256 o|sztyn' r.lt. Kunna z0 Tą^rr^'^ o'l c,"^6"[4lÓ1
NlP 9492209a14 lDs 365073938 /tĘtła!Ą sutl€wś l/.&

KRS 0000630567 SevnaoL<Alo- ty1^."-,ar.R

$l"dł Ęru-,{'
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Informacje uzupełniające do bilansu _ dla jednostki mikro

Załączony plik:

nźVwa: INF.DoDATKowAFLrNDACJA.doc
rozmiar:25 KB
data modyfik acji: Ż0Żl-a3-31 1 t:54:O4

Opis:

SPRAWOZDANIE FTNANSOWE

ZA RoK oBRoTowY 2020 oBEJMUJĄCE oKRES

od 0l-01-2020 do 3l-12-2020

FUNDACJA WSPOLNOTY GRLINTOWEJ WSI

OLSZTYN
zsiedzibąw olszĘnie,

ul. Khuna 20

NIP: 9492209614 KRS: 0000630587

l.Informacje ogólne:

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Wspólnoty Gruntorvej Wsi Olsztyn z sieózibą w olsztynie wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000630587

2. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony'

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od A1.01.2020 do 31.12.2020

4. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obroto wym 2020
zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (poliłką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania
postanowieniami UchwĄ Załządu Spółki wprowadzającej :

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

- zakładowe zasady wyceny akłwów i pasywów oraz ust{a1ia wy1riku finansowego'

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
_ system ochrony danych i ich zbiorów w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami ustawy o
rachunkowości. Zakładowe zasaĄ oraz metody i wzory wybrano na podstawi e arl. 45 ustawy o Rachunkowości dla
jednostek mikro.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Brak okolicmości wskazujących na zagroŻenie kontynuowania

. przezjednostkę działalności.

6. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:
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a) wartości materialne i prawne w cenach naĘcia pomniejszonych o odpisy amartyzacyjne,

b) środki trwałe w cenach nabycia (koszcie wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amoĘzacyjne. W odniesieniu

do środków trwałych, których cena nabycia nie przekracza 10.oo0 zł dokonuje się jednorazowych l00 % odpisów

amorlyzacyjnych' Do amorlyzacji podatkowej środków trwĄch oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje

się metodę liniową oraz stawki przewidziane w wykazie roczrych stawek amoĘzaryjnych, stanowiących zdącznik
do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ftzycmych).

Środki trwałe o wartości ptzektaczającej 10.000 zł umaruane są dla celów bilansowych wg metody liniowej
począwsry od miesiąca następnego po miesiącu ptzyjęcia ich do uĘwania w okresie odpowiadającym

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uŻyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się wg poczynionych na nie nakładów.

c) materiały wycenia się w cenie zakupu' Wycena rozchodu materiałów

następuje wg zasady ,,pierwsze weszło _ pierwsze wyszło''

d) należrości wykazuje się w kwocie wymagającej zartary zzachowanięm

ostrożności' tj. w pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności

wyfaŹone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po kursie

średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień,

e) środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej,

f) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywarre są, jeżeli koszĘ poniesione dotyczą ptzyszĘch
okresów sprawozdaw czy ch'
g) kapitaĘ własne:

- fundusz załoĘcielski' w wysokości zgodnej ze stafusem załozycielskim

tundacji

- wynik finansowy netto roku obrotowego w wysokości wynikającej z
ksiąg i wykazanej w rachunku zysków i strat,

h) zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapła!.

Częstochowa, dnia 31 .03.2021

imię i nazwisko osoby pieczęć firmowa ZarządFundacj

Fir :lrJacja W*p,i i:':r,ty Gruntowej
lł'".,j ;,saiyn

42-?.56 Ołsłtyn, ul. K|ihna 20
NtP 94922C9614 tnS sri5073938

KRS 0000630s87
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