Nagłówek sprawozdania finansowego
Nazwa

Wartość

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-09-11

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-09-30

Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Nazwa

Wartość

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy

FUNDACJA NORMALNIE

Siedziba
Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

szczeciński

Gmina

SZCZECIN

Miejscowość

SZCZECIN

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

szczeciński

Gmina

SZCZECIN

Nazwa ulicy

JAGIELLOŃSKA

Numer budynku

67.B.

Numer lokalu

7

Nazwa miejscowości

SZCZECIN

Kod pocztowy

70-384

Nazwa urzędu pocztowego

SZCZECIN

Identyfikator podatkowy NIP

8522658961

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

0000803510

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data Od

2019-09-11

Data Do

2019-12-31

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy o rachunkowości.

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true TAK
sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie
zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności

TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Brak okoliczności zagrożenia kontynuacji działalności.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o
rachunkowości, z tym że: 1. Składniki majątku o okresie
użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości początkowej
nieprzekraczającej 3500 zł odpisuję się z chwilą wydania do
użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do
środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3500 zł do
10 000 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich
wartość odpisuję się jednorazowo w ciężar kosztów
amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania. 2. Do amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do
ustawy o podatku od osób prawnych. 3. Stany i rozchody
objętych ewidencją ilościowo - Wartościową zapasów towarów
i materiałów wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny
rzeczywiste. 4. krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się
po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych; nie stosuje
się przepisów o instrumentach finansowych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego

Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy składa się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych; 2) wynik operacji
finansowych; 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest
jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie
odrębnych przepisów. Ustalony w powyższy sposób wynik
finansowy netto prezentowany jest w sprawozdaniu
finansowym w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i
strat.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według załącznika
nr 6 do ustawy o rachunkowości i składa się z: 1) bilansu, 2)
rachunku zysków i strat, 3) informacji dodatkowej, obejmującej
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.

pozostałe

Fundacja NORMALNIE została utworona dnia 18.07.2019 r. i
zgłoszona do KRS dnia 11.09.2019r. Pierwszy rok obrotowy
kończy sie 31.12.2019 r. W roku 2019 nie wykazano żadnych
przychodów ani kosztów działalności.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Nazwa

Bieżący rok obrotowy

Aktywa razem
Aktywa obrotowe, w tym:
Pasywa razem
Kapitał (fundusz) własny, w tym:

Poprzedni rok
obrotowy

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

Dane porównawcze
0.00

0.00

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Nazwa

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:

0.00

0.00

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

0.00

0.00

Pozostałe przychody i zyski, w tym:

0.00

0.00

Pozostałe koszty i straty, w tym:

0.00

0.00

Podatek dochodowy

0.00

0.00

Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt
1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)

0.00

0.00

Dane porównawcze

0.00

0.00

Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Nazwa

Informacje uzupełniające do bilansu
Opis Fundacja NORMALNIE od dnia założenia do dnia
31.12.2019, nie wykazała żadnych przychodów ani kosztów swojej
działalności.

Wartość
łączna (Rok
bieżący)

Z innych
Z zysków
źródeł
kapitałowych przychodów
(Rok bieżący) (Rok bieżący)

Z innych
Z zysków
Wartość
źródeł
kapitałowych
łączna (Rok
przychodów
(Rok
poprzedni)
(Rok
poprzedni)
poprzedni)

