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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy FUNDACJA JAKU - EDUKACJA, WSPARCIE I ROZWÓJ

Województwo Małopolskie

Powiat KRAKÓW

Gmina KRAKÓW

Siedziba

Miejscowość KRAKÓW

Adres

Kod kraju PL

Województwo Małopolskie

Powiat KRAKÓW

Gmina KRAKÓW

Ulica NA KOZŁÓWCE

Nr budynku 5

Nr lokalu 35

Miejscowość KRAKÓW

Kod pocztowy 30-631

Adres

Poczta KRAKÓW

NIP 6793178321

KRS 0000763154

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych
ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano: - zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4
ust.1 UoR), - zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR), - zasadę ciągłości (art. 5 ust.
1 UoR), - zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR), - zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).

ustalenia wyniku finansowego

Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Do środków
trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100%
w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Wycena środków trwałych następuje w wartości netto.
Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku
obrotowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy ustala się w oparciu o rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, przewidzianej dla NGO
zgodnie z zał nr 6 do Ustawy o rachunkowości

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 2 149,18 5 600,00 -

• Aktywa trwałe 0,00 3 600,00 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

0,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00 3 600,00 -

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
długoterminowe

0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 2 149,18 0,00 -

•• Zapasy 0,00 0,00 0,00

•• Należności
krótkoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

2 149,18 0,00 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

0,00 0,00 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 2 000,00 -

Pasywa razem 2 149,18 5 600,00 -

• Fundusz własny 1 600,00 5 600,00 -

•• Fundusz statutowy 5 600,00 5 600,00 -

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) netto -4 000,00 0,00 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

549,18 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

549,18 0,00 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

3 858,32 0,00 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

3 858,32 0,00 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

Koszty działalności
statutowej

7 858,32 0,00 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

7 858,32 0,00 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

0,00 0,00 0,00

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

-4 000,00 0,00 0,00

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00 0,00 0,00

Koszty działalności
gospodarczej

0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

0,00 0,00 0,00

Koszty ogólnego
zarządu

0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

-4 000,00 0,00 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 6



Dokum
ent nie jest sprawozdaniem

 finansowym

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Pozostałe przychody
operacyjne

0,00 0,00 -

Pozostałe koszty
operacyjne

0,00 0,00 0,00

Przychody finansowe 0,00 0,00 -

Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

-4 000,00 0,00 -

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) netto (M -
N)

-4 000,00 0,00 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Dodatkowe informacje i objasnienia

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

ID2019JAKU.pdf
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