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Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
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Aktywa
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu
okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej
użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.
Zapasy – fundacja może posiadać zakupione materiały, które nie zostały jeszcze wykorzystane
podczas przeprowadzanych akcji.
Należności krótkoterminowe - wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu
stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Do aktywów pieniężnych (inwestycje krótkoterminowe) zalicza się aktywa w formie krajowych
środków płatniczych oraz naliczone odsetki od aktywów pieniężnych).
W pozycji krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych wykazuje się
równowartość przyznanych uchwałami Zarządu Fundacji darowizn, zapomóg oraz
finansowania leczenia i rehabilitacji, do momentu wydatkowania środków w związku z
realizacją tych uchwał. W pozycji tej wykazuje się również pośrednie koszty administracyjne
rozliczane w czasie.
Pasywa
Fundusz statutowy - wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej
do KRS.

Zobowiązania krótkoterminowe – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się darowizny przeznaczone na określony
cel i darowizny uzyskane w ramach zbiórek publicznych do wykorzystania w przyszłych
okresach. Kwoty z tych tytułów zwiększają stopniowo przychody z działalności operacyjnej
stosownie do wykorzystania zebranych środków.
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Wynik finansowy ogółem - obejmuje wynik na działalności statutowej, powiększony o pozostałe
przychody i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty i koszty finansowe.
Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji dodatni wynik
finansowy, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami, rozlicza się zarachowując
na zwiększenie przychodów, natomiast ujemny wynik finansowy stanowiący różnicę pomiędzy
kosztami a przychodami odnosi się na zwiększenie kosztów.
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1233 z późniejszymi zmianami).
Fundacja Jesteśmy Blisko będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem
zasad przewidzianych dla jednostek wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o
zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6,
art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości (załącznik nr 6).
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w PLN.
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Fundacja odnosi otrzymane dotacje, ze wskazaniem darczyńcy na konkretnego
podopiecznego, na rozliczenia międzyokresowe przychodów do czasu wydatkowania
otrzymanych środków. Z chwilą poniesienia wydatku rozpoznaje przychód i koszt działalności
statutowej.
Przychody statutowej działalności celowej lub przychody uzyskane w drodze zbiórki publicznej,
uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź
sfinansowania zakupu usług bądź zakupu sprzętu medycznego.
Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie
otrzymania środków.
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FUNDACJA JESTEŚMY BLISKO

31.12.2019
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 190 554,05

486 130,06

5 771,84

5 571,84

1 587,74

8 118,79
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194,39

0,00
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303 311,88

49 048,86
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20 000,00

0,00

0,00

0,00
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29 048,86

887 242,17

437 081,20
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32 451,95

10 005,17

854 790,22

427 076,03

1 190 554,05

486 130,06
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01.01.2019 - 31.12.2019
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1 007 357,62

956 602,80

1 007 357,62

956 602,80

0,00

0,00

0,00

0,00

691 137,03

902 727,09

691 137,03

902 727,09

0,00

0,00

0,00

0,00

316 220,59

53 875,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 899,23

23 388,52

279 321,36

30 487,19

4,00

5,00

0,00

0,00

4 016,22

1 928,24

29,70

3 371,57

283 311,88

29 048,86

0,00

0,00

283 311,88

29 048,86
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"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv,
jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

zł
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Informacja dodatkowa (1)
Załączony plik:
nazwa: Informacja.dodatkowa.FUNDACJI.2019.pdf
rozmiar: 125,43 KB
data modyfikacji: 2020-03-26 13:55:58
Opis:
Informacja dodatkowa Fundacji 2019

Informacja dodatkowa (2)
Załączony plik:
nazwa: sprawozdanie.merytoryczne.Fundacji.2019.pdf
rozmiar: 104,52 KB
data modyfikacji: 2020-03-26 13:55:58
Opis:
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji 2019
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