Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2018-05-15

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego

2021-03-31

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych
Kod Systemowy

SFJOPZ (1)

Wersja Schemy

1-2

Wariant Sprawozdania

1

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

FUNDACJA WORK 4 LIFE

Siedziba podmiotu
Województwo

Mazowieckie

Powiat

m.st.Warszawa

Gmina

Białołęka

Miejscowość

Warszawa

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

m.st.Warszawa

Gmina

Białołęka

Nazwa ulicy

Ogrody Przyjaciół

wizualizacja sprawozdania

Numer budynku

17

Numer lokalu

2

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

03-017

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

Identyfikator podatkowy NIP

5242864391

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

0000731528

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Data od

2018-05-15

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

2018-05-15

Data do

2018-12-31

Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie
sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, "Nie" sprawozdanie zostało sporzadzone
przy zalożeniu, że działalność nie
będzie kontynuowana

Tak
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Wskazanie, czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: "Tak" - Brak
okoliczności wskazujących na
Tak
zagrożenie kontynuowania
działalności; "Nie" - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym:
Rzeczowe aktywa trwale – wycenia
się wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o
dotychczasowe umorzenie. Środki
pieniężne – wykazuje się w wartości
nominalnej. Należności stanowiące
składnik aktywów jednostki, zalicza
się do ogółu kontrolowanych przez
jednostkę zasobów majątkowych o
wiarygodnie określonej wartości,
powstałych w wyniku przeszłych
zdarzeń. Należności i udzielone
pożyczki wycenia się w kwocie
wymagającej zapłaty z zachowaniem
ostrożności oraz z uwzględnieniem
odpisów aktualizujących wartość
należności. Należności i roszczenia
w walucie polskiej wykazuje się w
księgach rachunkowych według
wartości nominalnej – w kwotach
brutto, to jest wraz z naliczonym
podatkiem VAT. Należności
krótkoterminowe. Do należności
krótkoterminowych, stanowiących
aktywa obrotowe zalicza się
wszystkie należności z tytułu dostaw
wizualizacja sprawozdania

metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),

i usług niezależnie od umownego
terminu wymagalności oraz z
pozostałych tytułów, wymagalne w
ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego. Należności
długoterminowe są płatne w okresie
dłuższym niż 12 miesięcy oraz
zaliczane te należności, które
spełniają warunki zaliczenia do
aktywów finansowych wykazuje się
w aktywach trwałych. Rozrachunki z
odbiorcami i dostawcami krajowymi
– wycenia się wg wartości
nominalnej, na dzień bilansowy
należności i zobowiązania wycenia
się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozrachunki z odbiorcami i
dostawcami zagranicznymi –
księgowane są zarówno w walucie
polskiej (PLN) jak i walucie obcej. Do
wyceny należności w walucie obcej
przyjmuje się kurs średni NBP
ogłoszony w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym
wystawienie faktury. Zobowiązania
są to obowiązki jednostki do
świadczeń, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych jej aktywów.
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług zalicza się w całości,
niezależnie od umownego terminu
ich zapłaty, do zobowiązań
krótkoterminowych. Pozostałe
zobowiązania dzieli się na długo i
krótkoterminowe, analogicznie jak
należności. Zobowiązania o
charakterze rezerw i rozliczeń
międzyokresowych podlegają
również podziałowi na długo- i
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krótkoterminowe. Zobowiązania
warunkowe - występujące wtedy,
gdy obowiązek wykonania
świadczenia zachodzi dopiero w
razie zaistnienia określonych
zdarzeń w przyszłości, nie są
wykazywane w bilansie. Na dzień
bilansowy należności i zobowiązania
wykazuje się w kwocie wymaganej
zapłaty z uwzględnieniem zasady
ostrożności wyceny.
Międzyokresowe rozliczenia
kosztów. Rozliczenia
międzyokresowe czynne
ewidencjonowane są wydatki
poniesione lub zarachowane w roku
obrotowym, a dotyczące roku
przyszłego lub lat następnych.
Rozliczenia międzyokresowe
kosztów czynne dotyczą wydatków
poniesionych z góry na poczet
kosztów następnych okresów.
Rozliczenia międzyokresowe
kosztów bierne dotyczą kosztów
danego okresu udokumentowanych
w okresach późniejszych.
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów obejmują środki
pieniężne otrzymane w ramach
dotacji na realizację celów
statutowych Zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych kwoty
zwiększają stopniowo przychody.

wizualizacja sprawozdania

ustalenia wyniku finansowego

Przychody z działalności obejmują
przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Koszty
działalności obejmują koszty
realizacji zadań statutowych
poniesione w wyniku realizacji
zadań określonych statutem
jednostki. Przychody finansowe - są
to przychody osiągane z operacji
finansowych a w szczególności
obejmują: odsetki od lokat na
rachunku bankowym, odsetki z
tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie
różnice kursowe, oprocentowanie
środków na rachunkach bankowych.
Koszty finansowe - są to koszty
operacji finansowych, obejmują
zapłacone odsetki, w tym odsetki za
zwłokę w zapłacie, odsetki od
kredytów i pożyczek. Wynik
finansowy - stanowi różnicę
pomiędzy przychodami z
działalności statutowej a kosztami
realizacji działań statutowych,
powiększonych o pozostałe
przychody, przychody finansowe i
zyski nadzwyczajne oraz
zmniejszonych o pozostałe koszty,
koszty finansowe i straty
nadzwyczajne.
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ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza roczne
sprawozdanie finansowe na dzień
kończący rok obrotowy (na 31
grudnia), obejmujące: – bilans (wg
załącznika nr 6 do ww. ustawy); –
rachunek zysków i strat (wg
załącznika nr 6 do ww. ustawy); –
informacje dodatkowe do bilansu
(wg załącznika nr 6 do ww. ustawy).
tj. dla jednostek, o których mowa w
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spółek
kapitałowych, oraz jednostek, o
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i
2 tej ustawy.

pozostałe

Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29.09.1994r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.
351 ze zmianami), według załącznika
Nr 6 do tej ustawy .
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem

1000.00

0.00

-

• Aktywa
obrotowe

1000.00

0.00

-

• • Należności
1000.00
krótkoterminowe

0.00

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Pasywa razem

1000.00

0.00

-

• Fundusz własny 1000.00

0.00

-

• • Fundusz
statutowy

0.00

-

1000.00
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

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

0.00

0.00

-

Opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

Zysk (strata)
netto (M - N)

0.00

0.00

-

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
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