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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
Siedziba

FUNDACJA GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA
Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

M.BIELSKO-BIAŁA

Gmina

M.BIELSKO-BIAŁA

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Kod kraju

PL

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

M.BIELSKO-BIAŁA

Gmina

M.BIELSKO-BIAŁA

Ulica

WARSZAWSKA

Nr budynku

153

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Kod pocztowy

43-300

Poczta

BIELSKO-BIAŁA

NIP

5472138636

KRS

0000394627

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2020-01-01

Data do

2020-12-31

Założenie kontynuacji
działalności

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

TAK

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 pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
W prezentowanym okresie Fundacja stosowała zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów
oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz Planie
Kont Fundacji. W trakcie roku 2020 oraz w trakcie 2019 roku, a także na dzień 31.12.2020 i na dzień 31.12.2019
w aktywach bilansu Fundacji występowały wyłącznie aktywa obrotowe, które stanowiły inwestycje krótkoterminow
e oraz należności krótkoterminowe. Inwestycjami krótkoterminowymi są środki pieniężne na rachunku bankowym,
a należnościami krótkoterminowymi zapłacone zaliczki. • Aktywa bilansu - pozostałe aktywa finansowe Środki
pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. • W pasywach bilansu Fundacji występuje w kapitałach własnych:
- fundusz statutowy (zgodny z zarejestrowanym w KRS) - wynik finansowy za rok obrotowy • W zobowiązaniach
i rezerwach występują: - nieopłacone zobowiązania z tytułu realizacji zadań statutowych - zobowiązania z tytułu
podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych. Zobowiązania na dzień powstania wycenia się w
wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenę ustala się w kwocie wymagającej zapłaty. • Przychody, koszty, wynik
finansowy. Za przychody Fundacja uznaje: - przychody z działalności statutowej - przychody finansowe - pozostałe
przychody Do przychodów z działalności statutowej zalicza się darowizny, zapisy, subwencje oraz przychody ze
zbiórek publicznych. Do przychodów finansowych zalicza się przychody odsetkowe od środków pieniężnych. Za
koszty Fundacja uznaje koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone Statutem
. Za koszty uważa się również wydatki mające charakter kosztów administracyjnych.
ustalenia wyniku finansowego
Fundacja prowadzi tylko działalność statutową, nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym w
sporządzanym przez Fundację rachunku zysku zysków i strat wynik finansowy ustalany jest w następujący sposób:
1. Wynik finansowy na działalności statutowej, 2. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności, 3. Wynik
finansowy ogółem. Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami z działalności
statutowej z uwzględnieniem dotacji, i innych zwiększeń, a kosztami realizacji zadań statutowych. Wynik finansowy
brutto na całokształcie działalności stanowi różnicę między sumą wyników na działalności statutowej, a kosztami
administracyjnymi.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Fundacja jest jednostką o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. W związku z powyższym Fundacja sporządza sprawozdanie na podstawie z art. 46 ust. 5
pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 4 pkt 5 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację. Wszystkie operacje
gospodarcze, które miały miejsce w roku 2020, zostały zaksięgowane w księgach rachunkowych. Realizując zasadę
memoriału - w księgach rachunkowych i w wyniku finansowym ujęto wszystkie obciążające koszty niezależnie od
terminu ich zapłaty, a w zakresie przychodów – przychody zrealizowane.
pozostałe
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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

136 449,26

62 063,85

-

• Aktywa trwałe

0,00

0,00

-

•• Wartości niematerialne

0,00

0,00

-

•• Rzeczowe aktywa

0,00

0,00

-

•• Należności

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

0,00

0,00

-

•• Długoter

0,00

0,00

-

136 449,26

62 063,85

-

•• Zapasy

0,00

0,00

-

•• Należności

0,00

1 500,00

-

•• Inwestycje

136 449,26

60 563,85

-

•• Krótkoterminowe

0,00

0,00

-

• Należne wpłaty na

0,00

0,00

-

Pasywa razem

136 449,26

62 063,85

-

• Fundusz własny

133 496,59

58 407,52

-

50 000,00

50 000,00

-

0,00

0,00

-

•• Zysk (strata) z lat

8 407,52

-32 283,73

-

•• Zysk (strata) netto

75 089,07

40 691,25

-

2 952,67

3 656,33

-

i prawne
trwałe

długoterminowe
długoterminowe
minowe rozliczenia
międzyokresowe

• Aktywa obrotowe

krótkoterminowe
krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we
fundusz statutowy

•• Fundusz statutowy
•• Pozostałe fundusze
ubiegłych

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
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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

•• Rezerwy na

0,00

0,00

-

•• Zobowiązania

0,00

0,00

-

•• Zobowiązania

2 952,67

3 656,33

-

0,00

0,00

-

zobowiązania

długoterminowe

krótkoterminowe

•• Rozliczenia

międzyokresowe
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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 działalności
statutowej

347 199,70

489 081,26

-

• Przychody z nieodpłatnej

51 280,10

45 041,40

-

0,00

0,00

-

• Przychody z pozostałej

295 919,60

444 039,86

-

Koszty działalności
statutowej

263 878,13

442 201,51

-

• Koszty nieodpłatnej

34 375,61

49 446,80

-

0,00

0,00

-

229 502,52

392 754,71

-

83 321,57

46 879,75

-

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00

0,00

-

Koszty działalności
gospodarczej

0,00

0,00

-

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D E)

0,00

0,00

-

8 232,50

6 190,50

-

75 089,07

40 689,25

-

0,00

2,00

-

działalności pożytku
publicznego

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

działalności statutowej

działalności pożytku
publicznego

• Koszty odpłatnej

działalności pożytku
publicznego

• Koszty pozostałej

działalności statutowej

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

Koszty ogólnego
zarządu
Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)
Pozostałe przychody
operacyjne
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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

Pozostałe koszty
operacyjne

0,00

0,00

-

Przychody finansowe

0,00

0,00

-

Koszty finansowe

0,00

0,00

-

75 089,07

40 691,25

-

0,00

0,00

-

75 089,07

40 691,25

-

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M N)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

Informacjadodatkowa_2020.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym
(zyskiem, stratą) brutto
A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok bieżący

75 089,07

Rok poprzedni

40 691,25

B. Przychody zwolnione
z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Rok bieżący

C. Przychody
niepodlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, w tym:

Rok poprzedni

Rok bieżący

Rok poprzedni

D. Przychody podlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania

Rok bieżący

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00
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przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:
Rok poprzedni

F. Koszty nieuznawane
za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

G. Koszty uznawane
za koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

-75 089,07

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

-40 691,25

z zysków kapitałowych
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z innych źródeł
przychodów

-

J. Podstawa
opodatkowania podatkiem
dochodowym

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00
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