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Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w
sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w
koszty;
- składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł jednostka dokonuje jednorazowych
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów;
- w momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla
każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie
odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
oddania składnika do używania.
Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej.
Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości
nominalnej.
W roku sprawozdawczym jednostka nie dokonywała zmian metod wyceny.
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Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą.
Koszty działalności operacyjnej rozliczane są w mieszanym układzie rodzajowym na kontach
zespołu 4 i 5 z uwzględnieniem międzyokresowego rozliczenia kosztów na kontach zespołu 6    
i międzyokresowego rozliczenia przychodów na kontach zespołu 8.
Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu
księgowego:
- na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy”
następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych
przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami, a także podatku dochodowego        
i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
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Jednostka zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy
o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zał. nr 6 ustawy o rachunkowości.
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FUNDACJA AMBASADA 
DOBROCZYNNOŚCI

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

12 786,80

1 786,80

11 000,00

8 250,00

0,00

8 250,00

4 536,80

0,00

481,00
4 055,80

0,03

0,08

4 055,75

4 055,75

2018

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

260,00
-260,00

0,22

0,03

-259,81

-259,81
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FUNDACJA AMBASADA 
DOBROCZYNNOŚCI

31.12.2019

0,00

5 936,07

5 936,07

5 936,07
2 000,00

-119,68
4 055,75

0,00

5 936,07

0,00

1 880,32

1 880,32

1 880,32
2 000,00

140,13
-259,81

0,00

1 880,32

5 936,07 1 880,32

2019 2018

zł
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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Informacja dodatkowa  
 

 
1. Informacje o wszelkich zobowi ązaniach finansowych, w tym z tytułu dłu żnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i por ęczeń lub zobowi ązań warunkowych 
nieuwzgl ędnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i for my wierzytelno ści 
zabezpieczonych rzeczowo 
 
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji        
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie 
 
 
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielo nych członkom organów administruj ących, 
zarządzających i nadzoruj ących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunk ów oraz 
wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonyc h, a tak że zobowi ązań zaciągniętych    
w ich imieniu tytułem gwarancji i por ęczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem 
dla ka żdej kategorii 
 
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających                        
i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju. 
 
 
3. Uzupełniaj ące dane o aktywach i pasywach 
 
Na majątek Fundacji składają się: 

 

1) Aktywa trwałe 

Fundacja nie posiada aktywów  trwałych. 

 

2) Aktywa obrotowe 

   - środki finansowe w kasie i na rachunku bankowym       5.936,07 zł 

 

3) Pasywa – Fundusz Własny                                                     

   - fundusz statutowy:                                                               2.000,00 zł 

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 

   - zobowiązania  krótkoterminowe                                               0,00 zł 

 

 
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodó w ze wskazaniem ich źródeł, w tym         
w szczególno ści informacje o przychodach wyodr ębnionych zgodnie z przepisami ustawy       
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie, oraz 
informacje o przychodach z tytułu składek członkows kich i dotacji pochodz ących ze środków 
publicznych 
 
Na przychody Fundacji składają się: 

Przychody statutowe:                                                            12.786,80 zł 

     - przychody statutowe nieodpłatne                                 1.786,80 zł 

• Darowizny                                                                   1.786,80 zł 

    - przychody statutowe odpłatne                                     11.000,00 zł 



 

• Przychody finansowe                                                   0,03 zł 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów  
 
Na koszty Fundacji składają się: 

 Koszty działalności statutowej:                                        8.250,00 zł 

     - koszty działalności statutowej odpłatnej                 8.250,00 zł      

Koszty administracyjne                                                          481,00 zł 

Koszty finansowe                                                                         0,08 zł 

 
6. Dane o źródłach zwi ększenia i sposobie wykorzystania funduszu st atutowego  
 
Fundusz statutowy jednostki                                               0,00 zł 
 
 
7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji po żytku publicznego, zamieszcza w informacji 
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i po niesionych kosztów z tytułu 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu  wydatkowania środków 
pochodz ących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
 
Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 
 
8. Inne informacje ni ż wymienione w pkt 1 –7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłyn ąć na 
ocen ę sytuacji maj ątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,  w tym dodatkowe 
informacje i obja śnienia wymienione w zał ączniku nr 1 do ustawy, o ile maj ą zastosowanie do 
jednostki . 
 
brak 
 

 

 

 

Sporządzono, dnia: 11.03.2020 r.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


