Fundacja Terra Desolata

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Dane jednostki
Nazwa:
Siedziba:

Fundacja Terra Desolata
Rogalskiego 5/50, 03-982 Warszawa

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 1132977100
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000736650

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):
Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu.
Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku
dochodowym
osób prawnych.
Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
określonych
w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z
załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
-

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

9 773,56

8 462,23

9 773,56

8 462,23

9 773,56

8 462,23

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Kwota na dzień
Kwota na dzień
kończący bieżący rok kończący poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Pasywa Dane w PLN

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy

9 773,56

8 462,23

7 700,00

7 700,00

II. Pozostałe fundusze
762,23

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

1 311,33

762,23

9 773,56

8 462,23

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący rok Kwota za poprzedni
obrotowy
rok obrotowy

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej

35 825,35

3 940,00

35 825,35

3 940,00

39 381,22

2 901,47

39 381,22

2 901,47

-3 555,87

1 038,53

D. Przychody z działalności gospodarczej

9 469,00

1 300,00

E. Koszty działalności gospodarczej

4 601,80

1 576,30

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

4 867,20

-276,30

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

1 311,33

762,23

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

1 311,33

762,23

O. Zysk (strata) netto (M – N)

1 311,33

762,23

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
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Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
BILANS
B. AKTYWA OBROTOWE
III. Inwestycje krótkoterminowe wykazane w wysokości 9773,56 zł, stanowią środki
pieniężne na rachunkach bankowych.
Środki pieniężne zostały wykazane w wartości nominalnej.
SUMA AKTYWÓW 9773,56
A. FUNDUSZE WŁASNE
I. Fundusz statutowy wykazano w wysokości funduszu założycielskiego w kwocie
7700,00 zł.
III. Zysk z roku 2018 r. 762,23 zł
IV. Zysk netto 1311,33
SUMA PASYWÓW 9773,56
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A. Przychody z działalności statutowej Fundacji w okresie sprawozdawczym,
w wysokości 35825,35 zł stanowiły:
- darowizny
8825,35
- dofinansowanie zadania "Jestem stąd" 27000,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych Fundacji w okresie sprawozdawczym,
w wysokości ( -39381,22) zł stanowiły wydatki poniesione na realizację działań
edukacyjnych i naukowo-badawczych.
C. Strata na działalności statutowej nieodpłatnej w wysokości (-3555,87) zł została
pokryta ze środków z działalności gospodarczej.
D. Przychody z działalności gospodarczej w wysokości 9469 zł, Fundacja uzyskała
prowadząc warsztaty edukacyjne oraz publikując materiały
edukacyjno-informacyjne.
E. Koszty działalności gospodarczej Fundacja poniosła w wysokości (-4601,80).
O. Wynik finansowy ogółem za okres sprawozdawczy wyniósł 1311,33 zł
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych, a z
tytułu umów cywilno-prawnych wypłaciła wynagrodzenia brutto w wysokości
20270,05 zł.
Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych dodatkowych świadczeń.
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
Członkowie Rady Fundatorów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej
funkcji.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zaciągała i nie udzielała pożyczek.
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