Sprawozdanie finansowe

Numer KRS

Identyfikator podatkowy NIP

0000406132

SF-JOP

6211811661

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Od (dzień - miesiąc - rok)

Za okres:

Data (dzień - miesiąc - rok)

Data sporządzenia:

X

Precyzja kwot:

złote

Do (dzień - miesiąc - rok)

01-01-2021

31-12-2021

30-03-2022

tysiące złotych

DANE JEDNOSTKI
DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna

FUNDACJA DINO - NAJBLIŻEJ CIEBIE

DANE SIEDZIBY
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

WIELKOPOLSKIE

KROTOSZYŃSKI

KROTOSZYN

KROTOSZYN

ADRES SIEDZIBY
Województwo

Powiat

WIELKOPOLSKIE

Gmina

KROTOSZYN

KROTOSZYN

Ulica

OSTROWSKA

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

122

Miejscowość

Kod pocztowy

KROTOSZYN

63-700

Poczta

KROTOSZYN

ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)
Kraj

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Data do o charakterze opisowym:

Data od:

28-12-2011

Data od:

01-01-2021

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data do:

31-12-2021

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA
Założenie kontynuacji działalności

X

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki
majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł objęte są ewidencją pozabilansową i odpisywane są jednorazowo w
ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz.654 z późniejszymi zmianami).
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40 lat
- Urządzenia techniczne i maszyny 3-12 lat
- Środki transportu 5-7 lat
- Pozostałe środki trwałe 3-12 lat
Inwestycje długoterminowe
Nie występują.
Zapasy
Nie występują.
Należności
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniej
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szonej o utworzone odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę struktury
wiekowej należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
Krótkoterminowe papierwy wartościowe
Nie występują.
Metoda wyceny walut obcych
Na dzień bilansowy waluty obce wyceniane są według średniego kursu NBP, a w trakcie roku obrotowego odpowiednio według
kursu kupna lub sprzedaży walut banku obsługującego rachunek przedsiębiorstwa.
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Fundacja tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na dany rok
obrotowy koszty (zgodnie z zasadą współmierności).
Ustalenie wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat Fundacja sporządziała według załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z
dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości:
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych (dopuszczonych ustawą) do stosowania zasad, metod i
wzorów i wprowadzono je na okres wieloletni.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(dalej "UoR").
Pozostałe
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BILANS - AKTYWA
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane
porównawcze

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

7 322,91

84 872,10

II. Należności krótkoterminowe

572,00

792,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

6 750,91

84 080,10

7 322,91

84 872,10

I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM
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BILANS - PASYWA
Opis pozycji

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

7 130,44

83 776,16

10 000,00

10 000,00

73 776,16

12 647,57

-76 645,72

61 128,59

192,47

1 095,94

192,47

1 095,94

7 322,91

84 872,10

Przekształcone
dane
porównawcze

II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiazania 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
Opis pozycji

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

A. Przychody z działalności statutowej

71 497,55

140 689,10

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

71 497,55

140 689,10

B. Koszty działalności statutowej

148 143,27

79 806,81

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

148 143,27

79 806,81

-76 645,72

60 882,29

-76 645,72

60 882,29

-76 645,72

60 882,29

Przekształcone
dane
porównawcze

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
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)
I. Pozostałe przychody operacyjne

246,30

J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

-76 645,72

61 128,59

-76 645,72

61 128,59

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)
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INFORMACJE DODATKOWE
Opis załącznika

Informacja dodatkowa

Nazwa pliku

Informacja_dodatkowa_2021.pdf
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