
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2020-08-30

Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaMikroWTysiacach

Kod Systemowy SFJMIT (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
FUNDACJA WSPIERANIA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
"ŻARNA"

Siedziba podmiotu

Województwo Dolnośląskie

Powiat TRZEBNICKI

Gmina TRZEBNICA

Miejscowość KUŹNICZYSKO

Adres

Kraj PL

Województwo Dolnośląskie

Powiat TRZEBNICKI

Gmina TRZEBNICA

Nazwa ulicy ŚWIĘTEJ JADWIGI

Numer budynku 14
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Nazwa miejscowości KUŹNICZYSKO

Kod pocztowy 55-100

Nazwa urzędu pocztowego TRZEBNICA

Identyfikator podatkowy NIP 9151792073

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000494660

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2019-01-01

Data do 2019-12-31

Wskazanie zastosowanych zasad 
rachunkowości przewidzianych dla 
jednostek mikro z 
wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń

Organizacja stosuje następujące 
zasady rachunkowości przewidziane 
dla jednostek mikro: a) korzysta z 
niestosowania zasady ostrożnej 
wyceny, b) sporządza sprawozdanie 
wg załącznika 4 ustawy o 
rachunkowości”.

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak
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Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

Dla potrzeb ujmowania w księgach 
środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 
Fundacja przyjęła następujące 
ustalenia: Składniki majątku o 
wartości początkowej 3 500,00 zł i 
powyżej Fundacja zalicza do 
środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych oraz 
wprowadza do ewidencji bilansowej 
tych aktywów.

ustalenia wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat 
sporządzany jest wg wariantu 
kalkulacyjnego.

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 
sporządzono przy założeniu 
kontynuowania działalności 
statutowej przez co najmniej 12 
kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są 
nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na zagrożenie dla 
kontynuowania przez Fundacje 
działalności statutowej.
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pozostałe

1. Fundacja jest organizacją mikro, w 
związku z tym nie ma żadnych 
zobowiązań z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w 
bilansie. 2. Fundacja jest organizacją 
mikro, w związku z tym nie udziela 
kredytów członkom organów 
administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, a także zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego 
rodzaju 3. Fundacja jest organizacją 
mikro, w związku z tym nie posiada 
udziałów i akcji.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 0 0 0

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem -1 -337 -

• Kapitał 
(fundusz) własny, 
w tym:

-1 -337 -



wizualizacja sprawozdania

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o 
rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody 
podstawowej 
działalności 
operacyjnej i 
zrównane z nimi, 
w tym:

41316 8565 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
podstawowej 
działalności 
operacyjnej

41655 25202 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Wynik finansowy 
netto ogółem (A-
B+C-D-E), w tym: 
(dla jednostek 
mikro, o których 
mowa w art. 3 
ust. 1a pkt 2 
ustawy).

-339 -16637 -

Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do 
ustawy o rachunkowości
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Opis

Opis cit

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.
sprawozdanie_finansowe_mikro_Zar
na.xls


