Fundacja Lemura
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

Fundacja Lemura

Siedziba:

Racławicka 105/9, 53-146 Wrocław

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 8943128108
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000726533

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

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):
Księgi handlowe Fundacji Lemura, prowadzone są komputerową techniką rejestracji. Stosowany jest System
Finansowo-Księgowy CDN Optima firmy informatycznej Comarch. Okresem obrachunkowym dla jednostki
jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1-go stycznia, kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe
zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy
sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe. 1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i
wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o
odpisy umorzeniowe.
2. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o plan
amortyzacji opracowany przy wykorzystaniu średnich stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. z późn. zm. Rozpoczęcie umorzeń
(amortyzacji) następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a ich
zakończenie nie później niż w chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkowa
środka trwałego lub przeznaczeniem go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu
przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10000,- zł. W przypadku gdy wartość początkowa narzędzi i
przyrządów nie przekracza 10000,- zł uznaje się je jako materiały.
3. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia.
4. Do wyceny zapasów i rozchodów materiałów i towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu. Rozchody
towarów i materiałów następują zgodnie z metodą pierwsze przyszło-pierwsze wyszło.
5. Na dzień bilansowy wyodrębnia się wyroby gotowe, niesprzedane.
6. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa
ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość. Należności wyrażone w walutach
obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień.
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9. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na
dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień.
10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
11. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.
Ustalenia wyniku finansowego:
1. Wynik finansowy netto składa się z:
• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• wyniku z operacji nadzwyczajnych,
• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Koszty gromadzone są w przekroju rodzajowym i jednocześnie kalkulacyjnym.
3. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych koszów dotyczących polis ubezpieczeniowych, w koszty
danego okresu sprawozdawczego spółki dokonywane są na koniec okresu sprawozdawczego stosownie do
upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczaniu w czasie.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
1. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

2 578,88

8 075,96

II. Należności krótkoterminowe

677,52

8 075,96

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 901,36

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
I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
AKTYWA RAZEM

2 578,88

8 075,96
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

1 071,79

6 876,50

1 000,00

1 000,00

5 876,50

6 497,54

-5 804,71

-621,04

1 507,09

1 199,46

1 507,09

1 199,46

2 578,88

8 075,96

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
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

4 307,29

12 960,33

4 307,29

12 960,33

59 898,05

77 034,90

59 898,05

77 034,90

-55 590,76

-64 074,57

-55 590,76

-64 074,57

50 116,56

64 052,73

222,85

599,20

A. Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
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
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe

107,66

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

-5 804,71

-621,04

-5 804,71

-621,04

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M – N)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_Fundacja_Lemura_.pdf
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_Fundacja_Lemura_.pdf
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