Zakres informacji wykazywanych w srpawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek, o których mowa w art.
3 Ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)
Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

01/01/2020

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

31/12/2020

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

24/05/2021

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa firmy

FUNDACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA

Siedziba podmiotu
Województwo

LUBELSKIE

Powiat

LUBLIN

Gmina

LUBLIN

Miejscowość

LUBLIN

Identyfikator podatkowy NIP

7123146495

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

0000317950

Adres
Adres polski

Kraj

PL
POLSKA

Województwo

LUBELSKIE

Powiat

LUBLIN

Gmina

LUBLIN

Nazwa ulicy

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Numer budynku

13

Numer lokalu

7

Nazwa miejscowości
Kod pocztowy
Nazwa urzędu pocztowego

LUBLIN
20-002
LUBLIN
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Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

01/01/2020

Data do

31/12/2020

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności

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),

Składniki majątku Fundacji wykazane w bilansie na dzień 31.12.2020r. wycenione zostały jak poniżej : - środki trwałe
podlegające amortyzacji - według rzeczywistych cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, - należności i
zobowiązania - w kwotach wymagalnych do zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

pozostałe

Bilans
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Aktywa razem
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Aktywa razem

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

9 706,14

8 900,69

9 706,14

8 900,69

Należności krótkoterminowe

1 000,00

1 000,00

Inwestycje krótkoterminowe

8 706,14

7 900,69

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy

Strona 2

Pasywa razem
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Pasywa razem

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

9 706,14

8 900,69

9 462,99

8 898,69

2 934,24

2 934,24

Zysk (strata) z lat ubiegłych

12 944,45

895,72

Zysk (strata) netto

-6 415,70

5 068,73

243,15

2,00

243,15

2,00

Fundusz własny
Fundusz statutowy

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Pozostałe fundusze

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

152 742,12

311 280,27

144 292,12

285 211,27

8 450,00

26 069,00

158 195,96

305 768,85

150 107,44

299 239,67

8 088,52

6 529,18

-5 453,84

5 511,42

724,80

527,40

-6 178,64

4 984,02

6,00

86,64

243,06

1,93

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
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Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)

-6 415,70

5 068,73

-6 415,70

5 068,73

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M - N)

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Dodatk_nformacje2020.pdf
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
I.

Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.


Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych przedstawia się następująco:
wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

wartość
początkowa

wartość na
01.01.20

ogółem

zwiększenie w
ciągu roku
obrotowego

zmniejszenie w
ciągu roku
obrotowego

stan na 31.12.20

13 807,97

0,00

0,00

13 807,97

1. Środki transportowe

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Budynki

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Grunty

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Urządzenia techniczne

0,00

0,00

0,00

0,00

13 807,97

0,00

0,00

13 807,97

6. Wartości niemat. I
prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

7.Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

0,00

13 807,97

0,00

0,00

13 807,97

1.Środki transportowe

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Budynki

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Grunty

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Urządzenia techniczne

0,00

0,00

0,00

0,00

13 807,97

0,00

0,00

13 807,97

6. Wartości niemat. I
prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Zaliczki na śr.trwałe

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Pozostałe środki trwałe

umorzenie

ogółem

5. Pozostałe środki trwałe

2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Kapitał statutowy w całości jest własnością Fundacji i wynosi 2934,24 zł. W tym:
•

z wpłat fundatorów

– 1000,00 zł,

•

zysk za 2009 r

– 1934,24 zł.

6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.
7. Rok 2020 zakończył się stratą w wysokości 6 415,70 zł. Stratę proponujemy pokryć wypracowanym zyskiem lat
ubiegłych.
8. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.

9. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
10. Zobowiązania i należności
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek
początek
początek roku
koniec roku
koniec roku
koniec roku
roku
roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Zobowiązania z tytułu
obrotowego
obrotowego
1. kredytów i pożyczek
0,00
0,00
0,00
0,00
2. dostaw i usług
0,00
0,00
0,00
0,00
3. podatków
2,00
0,00
2,00
0,00
4. ubezpieczeń społecznych
0,00
243,15
0,00
243,15
5. wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
2,00
243,15
0,00
0,00
2,00
243,15

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek
początek
początek roku koniec
roku
koniec roku
koniec
roku
roku
roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Należności z tytułu
obrotowego
obrotowego
1. dostaw i usług
1000,00
1 000,00
1000,00
1 000,00
2. podatków
0,00
0,00
0,00
0,00
3. środków od ZUS
0,00
0,00
0,00
0,00
4. wynagrodzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
5. dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
0,00
0,00
6. innych należności
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
1000,00
1 000,00
0,00
0,00
1000,00
1 000,00

11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
stan na

Tytuły

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

0,00

0,00

a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji

0,00

0,00

b. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe

0,00

0,00

2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

0,00

0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

0,00

0,00

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie występują.
13. Zobowiązania warunkowe nie występują.
II.

Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1.Strukturę rzeczową przychodów przedstawia poniższa tabela :
Lp

Wyszczególnienie

Kwota

1

Dotacje

2

Darowizny : osoby fizyczne i firmy

2 000,00

3

Przychody z działalności odpłatnej

8 450,00

4

Pozostałe przychody statutowe

0,00

5

Pozostałe przychody operacyjne

6,00

6

Odsetki bankowe

0,00

142 292,12

Razem

152 748,12

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie wystąpiły.
3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych inwestycji, o których mowa w
art.35 ustawy o rachunkowości - nie wystąpiły.
4. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego .
5. Struktura kosztów:
Lp

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Koszty pokryte z dotacji

2.

Pozostałe koszty statutowe – działalność nieodpłatna

7 384,35

3.

Koszty działalności statutowej odpłatnej

8 088,52

4.

Koszty administracyjne

724,80

5.

Pozostałe koszty operacyjne

243,06

6

Koszty finansowe

142 723,09

0,00

RAZEM

159 163,82

Struktura kosztów rodzajowych:
Lp

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Amortyzacja

2.

Zużycie materiałów

24 026,65

3.

Usługi obce

51 886,58

4.

Podatki i opłaty

5.

Wynagrodzenia i świadczenia

0,00

71,00
82 915,53

6.

Pozostałe koszty rodzajowe

21,00

RAZEM

158 920,76

6. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.
7. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły.
8. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
9. Podatek dochodowy za rok 2020 wyniósł 0,00 zł.
10. Wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym różni się od dochodu wykazanego w zeznaniu CIT-8. Rozliczenie
dochodu za 2020r :
Przychody rachunkowe

152 748,12

Przychody zwiększające przychody roku 2020

0,00

Przychody zmniejszające przychody roku 2020

0,00

Razem przychody dla celów podatkowych

152 748,12

Koszty rachunkowe

159 163,82

Koszty NKUP

-142 966,15

- koszty pokryte dotacją

-142 723,09

- koszty nkup – koszty dotyczące lat ubiegłych

-243,06

Razem koszty dla celów podatkowych ogółem

16 197,67

Wynik rachunkowy brutto

- 6 415,70

Wynik podatkowy

136 550,45

Dochód w wysokości 136 550,45 zł jest wolny od podatku na podstawie art.17 ust. 1 ustawy od podat. od osób prawnych.
III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

1.Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
IV. Informacje uzupełniające :
1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych jest następujące :
Lp.

Grupa zawodowa

Przeciętne zatrudnienie

1.

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

0

RAZEM

0

2.Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających nadzorujących nie występują.
3.Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących
nie występują.
V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym .
1.W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
2.Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu .
3.W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
VI. Pozostałe zagadnienia nie dotyczą Fundacji.

