
FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU

Siedziba: SKRZYNICE I  19, 23-114 JABŁONNA

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 7132968038

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami). Przyjęte zasady polityki rachunkowości 

stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego 

grupowania operacji gospodarczych. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 

aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą 

wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były:

- dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: ceny ich 

nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne

- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – ich ceny nabycia

- dla niespłaconych zobowiązań: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy

- dla nieotrzymanych należności: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy

- dla środków pieniężnych w banku i kasie: ich wartość nominalna.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej 

nieprzekraczającej 2000,00 zł odpisuje się w koszty zużycia materiałów pod datą 

przekazania do używania w pełnej początkowej wartości.

Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 2000,00 lecz nie przekraczające kwoty 3500,00 

zalicza się do środków trwałych. Amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez 

jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do 

użytkowania. Pozostałe środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek 

podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisuje się 

jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł wprowadza się 

do ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych. Są one amortyzowane 
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według przyjętych zasad i stawek podatkowych.

Dopuszczalne jest wprowadzanie do ewidencji i amortyzowanie metodą liniową 

rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 

jednostkowej niższej niż 2000 zł.

Ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym oraz w układzie 

kalkulacyjnym.

Fundacja Nieprzetartego Szlaku sporządza rachunek zysków i strat w układzie 

kalkulacyjnym. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 

zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Fundacji Nieprzetartego Szlaku zostało sporządzone  według 

zasad obowiązujących dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1817 ze zm.)

z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek , o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 

tej ustawy.

Nie podlega weryfikacji przez Biegłego Rewidenta.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe 185 427,67 149 633,13

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 185 427,67 149 633,13

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 144 284,12 51 351,64

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 17 709,83 12 518,93

III. Inwestycje krótkoterminowe 126 561,99 38 232,42

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12,30 600,29

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 329 711,79 200 984,77

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

A. Fundusz własny 306 391,96 181 051,30

I. Fundusz statutowy 975,00 975,00

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 180 076,30 185 842,77

IV. Zysk (strata) netto 125 340,66 -5 766,47

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 319,83 19 933,47

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 23 319,83 19 933,47

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 329 711,79 200 984,77

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 809 970,63 534 346,37

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego

785 260,27 521 346,37

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 

publicznego

24 710,36 13 000,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 685 298,85 554 826,53

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego

656 826,11 526 506,37

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 28 472,74 28 320,16

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 124 671,78 -20 480,16

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – 

G)

124 671,78 -20 480,16

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 021,49 15 000,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 3,76

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe 348,85 286,31

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 125 340,66 -5 766,47

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 125 340,66 -5 766,47

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

DZIEDZIC GRAŻYNA dnia 2020-06-19
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

informacja_dodatkowa_2019.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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