Fundacja TV Puls Pod Dębem

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019

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

Fundacja TV Puls Pod Dębem
Chełmska 21/22, 00-724 Warszawa

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 5213663425
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000491153

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):
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31
grudnia 2012r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r, zwanej dalej
Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi Środki pieniężne obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (
rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne w gotówce, na rachunkach bankowych lub w
formie lokat pieniężnych.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są
wykazywane z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się
odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub ciężar kosztów finansowych.
Fundusze własne
Na Fundusz statutowy składa się fundusz założycielski.
Różnica między przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa po
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty
w następnym roku.
Zobowiązania i fundusze specjalne
Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień
bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.
Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień
bilansowy jest krótszy niż jeden rok.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami
przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów
finansowych.
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Ustalenia wyniku finansowego:
Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze
źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizację
zadań statutowych, otrzymane składniki majątkowe.
Otrzymane przychody księgowane są bezpośrednio w przychody okresu
obrachunkowego.
Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz
koszty administracyjne w ramach projektów fundacji.
Koszty projektów księgowane są na wydzielonych kontach kosztowych oddzielnie dla
każdego projektu, w podziale na tytuły kosztów w układzie niezbędnym do prawidłowego
rozliczenia danego projektu.
Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej ( różnica między
przychodami statutowymi, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i
kosztami administracyjnymi), powiększony o zysk na działalności gospodarczej,
powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe pomniejszony o pozostałe
koszty i koszty finansowe.
Wynik finansowy (zysk albo strata) jest ujmowany w bilansie i nie jest przenoszony do
przychodów albo kosztów roku następnego.
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających
niepowtarzalnie poza normalną działalnością firmy.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019
Sprwozdnaie finansowe zostalo sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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BILANS
Aktywa Dane w PLN

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

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
59 381,82

B. Aktywa obrotowe

52 810,98

I. Zapasy

22 444,37

II. Należności krótkoterminowe

21 454,67

40 701,37

III. Inwestycje krótkoterminowe

15 482,78

12 109,61

59 381,82

52 810,98

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

-63 664,77

-147 864,73

10 000,00

10 000,00

-157 864,73

-156 735,26

84 199,96

-1 129,47

123 046,57

200 675,71

II. Zobowiązania długoterminowe

25 670,00

79 630,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

77 217,47

82 514,71

IV. Rozliczenia międzyokresowe

20 159,10

38 531,00

59 381,80

52 810,98

A. Fundusz własny
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

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
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

419 686,68

502 130,78

419 686,68

502 130,78

117 296,35

312 349,04

117 296,35

312 349,04

302 390,33

189 781,74

211 283,96

180 365,17

91 106,37

9 416,57

33,54

378,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
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
J. Pozostałe koszty operacyjne

566,94

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

6 939,95

10 357,10

84 199,96

-1 129,47

84 199,96

-1 129,47

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Mazur-Socha Małgorzata dnia 2020-06-17
Dąbska Erin dnia 2020-09-23
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN

FPD_SF_2019_informacja_dodatkowa_17_06_2020.docx
FPD_SF_2019_informacja_dodatkowa_17_06_2020.docx
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