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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 Akademia Integracji - Praca, Edukacja, Sport
Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawski

Gmina

Mokotów

Miejscowość

Warszawa

Kod kraju

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawski

Gmina

Mokotów

Ulica

Czerska

Nr budynku

8/10

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

00-732

Poczta

Warszawa

NIP

5213659174

KRS

0000480133

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)
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - cena nabycia lub wartość przeszacowana (po aktualizacji)
pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości; - Inwestycje krótkote
rminowe - cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia. - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub
koszt wytworzenia nie wyższy od cen sprzedaży na dzień bilansowy. - Należności i udzielone pożyczki - w kwocie
wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. - Zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty. - Środki pieniężne,
fundusze i kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - wartość nominalna.
ustalenia wyniku finansowego
Za rok obrotowy uznaje się rok kalendarzowy. Za zgodą Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów i zgodnie z
przepisami prawa podatkowego dla osób prawnych ustala się cały rok kalendarzowy jako jeden okres sprawozdaw
czy, z początkiem okresu w dniu 1 stycznia, a końcem w dniu 31 grudnia każdego roku. Na kontach księgi głównej
operacje księgowe grupuje się, a konta księgi głównej uzupełnia się ewidencją szczegółową. Ewidencję analityczną
prowadzi się dla: - środków trwałych, - rachunków bankowych, - rozrachunków, - kosztów - przychodów - funduszu
aktywizacji zawodowej. Bilans oraz rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej jest sporządzany na koniec roku
obrotowego według stanu na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12
miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania działalności
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

23 314,91

12 391,87

-

• Aktywa trwałe

0,00

4 580,24

-

•• Wartości niematerialne

0,00

0,00

-

•• Rzeczowe aktywa

0,00

4 580,24

-

•• Należności

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

0,00

0,00

-

•• Długoter

0,00

0,00

-

23 314,91

7 811,63

-

0,00

0,00

-

•• Należności

1 360,80

818,82

-

•• Inwestycje

21 954,11

5 663,63

-

•• Krótkoterminowe

0,00

1 329,18

-

• Należne wpłaty na

0,00

0,00

-

Pasywa razem

23 314,91

12 391,87

-

• Fundusz własny

22 396,91

8 578,84

-

8 578,84

93 319,99

-

•• Pozostałe fundusze

0,00

0,00

-

•• Zysk (strata) z lat

0,00

0,00

-

13 818,07

-84 741,15

-

918,00

3 813,03

-

i prawne
trwałe

długoterminowe
długoterminowe
minowe rozliczenia
międzyokresowe

• Aktywa obrotowe
•• Zapasy
krótkoterminowe
krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we
fundusz statutowy

•• Fundusz statutowy

ubiegłych

•• Zysk (strata) netto
• 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

918,00

3 813,03

-

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

125 369,05

102 308,17

-

• Przychody z nieodpłatnej

123 869,05

102 308,17

-

1 500,00

0,00

-

0,00

0,00

-

Koszty działalności
statutowej

109 886,53

143 359,55

-

• Koszty nieodpłatnej

109 886,53

143 359,55

-

• Koszty odpłatnej

0,00

0,00

-

• Koszty pozostałej

0,00

0,00

-

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

15 482,52

-41 051,38

-

Przychody z działalności
gospodarczej

47 423,78

91 815,00

-

Koszty działalności
gospodarczej

43 637,53

91 815,00

-

3 786,25

0,00

-

0,00

0,00

-

19 268,77

-41 051,38

-

8 949,30

78,98

-

działalności pożytku
publicznego

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

działalności pożytku
publicznego
działalności pożytku
publicznego

działalności statutowej

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

Pozostałe koszty
operacyjne

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

14 400,00

43 768,75

-

Przychody finansowe

0,00

0,00

-

Koszty finansowe

0,00

0,00

-

13 818,07

-84 741,15

-

0,00

0,00

-

13 818,07

-84 741,15

-

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.

Informacja_dodatkowa.doc
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