
FUNDACJA FAZA

KRS: 0000770239

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach.
(Organizacja Pozarz.)

Okres objęty sprawozdaniem: 2020-01-01 - 2020-12-31
Dane identyfikujące jednostkę: 

  Nazwa i siedziba: 

    Nazwa firmy: FUNDACJA FAZA

    Siedziba: 

      Województwo: ŚLĄSKIE

      Powiat: Bielsko-Biała

      Gmina: Bielsko-Biała

      Miejscowość: Bielsko-Biała

  Adres: 

    Adres: 

      Kod kraju: PL

      Województwo: ŚLĄSKIE

      Powiat: Bielsko-Biała

      Gmina: Bielsko-Biała

      Ulica: ul. Norberta Barlickiego

      Numer domu: 11

      Numer lokalu: 

      Miejscowość: Bielsko-Biała

      Kod pocztowy: 43-300

      Poczta: Bielsko-Biała

    Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego: 

      Kod kraju [Country Code]: 

      Kod pocztowy [Postal code]: 

      Nazwa miejscowości [City]: 

      Nazwa ulicy [Street]: 

      Numer budynku [Building number]: 

      Numer lokalu [Flat number]: 

  Identyfikator podatkowy NIP: 5472210546

  Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000770239

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony: 

  Data od: 

  Data do: 

  Data do (w postaci opisowej): 

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

  Data początku okresu: 2020-01-01

  Data końca okresu: 2020-12-31

Założenie kontynuacji działalności: 

  Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: Tak

  Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Tak

  Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: 

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

  metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 
      Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

 1."Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.000,01 zł - 10.000,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do
użytkowania.

     Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.000 zł księguje w koszty zużycia materiałów."
      2.Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
 3.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady

     istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala sie metodą spisu z natury.
      4.Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
      5.Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.
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FUNDACJA FAZA

KRS: 0000770239

  ustalenia wyniku finansowego: 
Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o porównawczy rachunek zysków i strat.

  ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: 
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy  o Rachunkowości.

  pozostałe: 

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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FUNDACJA FAZA

KRS: 0000770239

Bilans - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)
Okres objęty sprawozdaniem: 2020-01-01 - 2020-12-31

Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego

Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

AKTYWA RAZEM 132 110,26 64 984,69

  A. Aktywa trwałe 60 281,56 29 325,00

    I. Wartości niematerialne i prawne

    II. Rzeczowe aktywa trwałe 60 281,56 29 325,00

    III. Należności długoterminowe

    IV. Inwestycje długoterminowe

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  B. Aktywa obrotowe 71 828,70 35 659,69

    I. Zapasy 58,23 58,23

    II. Należności krótkoterminowe 36 865,42 23 474,16

    III. Inwestycje krótkoterminowe 34 905,05 11 999,61

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 127,69

  C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

PASYWA RAZEM 132 110,26 64 984,69

  A. Fundusz własny -125 615,74 -2 252,16

    I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

    II. Pozostałe fundusze

    III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 252,16 0,00

    IV. Zysk (strata) netto -123 363,58 -4 252,16

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 257 726,00 67 236,85

    I. Rezerwy na zobowiązania

    II. Zobowiązania długoterminowe

    III. Zobowiązania krótkoterminowe 204 089,42 42 411,85

    IV. Rozliczenia międzyokresowe 53 636,58 24 825,00

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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FUNDACJA FAZA

KRS: 0000770239

Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 6 do ust. o rach. (Organizacja Pozarządowa)
Okres objęty sprawozdaniem: 2020-01-01 - 2020-12-31

Pozycja
Stan na koniec bieżącego

roku obrotowego

Stan na koniec ubiegłego

roku obrotowego

A. Przychody z działalności statutowej 2 431,00 20 410,00

  I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 431,00 20 410,00

  II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

  III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 2 482,54 12 000,00

  I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 482,54 12 000,00

  II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

  III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -51,54 8 410,00

D. Przychody z działalności gospodarczej 287 777,22 202 055,16

E. Koszty działalności gospodarczej 292 958,93 273 283,51

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) -5 181,71 -71 228,35

G. Koszty ogólnego zarządu 233 684,95 7 517,35

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -238 918,20 -70 335,70

I. Pozostałe przychody operacyjne 122 538,88 69 583,60

J. Pozostałe koszty operacyjne 6 211,31 3 500,06

K. Przychody finansowe 17,31 0,00

L. Koszty finansowe 790,26 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -123 363,58 -4 252,16

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -123 363,58 -4 252,16

......................................................................

podpis kierownika jednostki

...........................

           data

......................................................................

podpis osoby sporządzającej
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