
Fundacja Kiabakari

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Fundacja Kiabakari
Siedziba: Sądowa 5/1, 31-542 Kraków

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 6751411764
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000325046

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
1) wartości niematerialne i prawne w  cenach nabycia  pomniejszonych o umorzenie 
obliczone metodą liniową, przy czym dla każdej wartości niematerialnej i prawnej 
Fundacja określa indywidualny okres użytkowania i stawkę amortyzacji,
2) środki trwałe w cenach nabycia  pomniejszonych o umorzenie obliczone metodą 
liniową, przy czym dla każdego środka trwałego Fundacja określa indywidualny okres 
użytkowania i stawkę amortyzacji,
3) nabyte aktywa rzeczowe o wartości nie przekraczającej 2 000,00 zł Fundacja odnosi w 
miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności jako wartość zużytych 
materiałów; od środków trwałych o wartości jednostkowej od 2 000,00 zł do 10 000,00 zł 
dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wydania ich do 
używania,
4) rozchody i zapasy materiałów w cenie nabycia według zasady FIFO, 
5) rozchody i zapasy towarów w cenie nabycia według zasady FIFO,
6) należności w kwocie wymagalnej zapłaty, Fundacja nie nalicza odsetek,
7) fundusze własne  w wartości nominalnej,
8) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
9) rozrachunki w walutach obcych wyceniono po obowiązującym na ten dzień kursie 
ustalonym dla danej waluty NBP.

Ustalenia wyniku finansowego:
porównawczy rachunek zysków i strat, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o 
rachunkowości

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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w sposób zgodny z art. 45 i  załącznikiem nr 6 do  ustawy o rachunkowości jako 
właściwym 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 przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
w poprzednim roku sporządzano sprawozdanie wg załącznika nr 4 do Ustawy o 
rachunkowości, dlatego dodano kolumnę poprzedni przekształcony, 
wszystkie pozycje sprawozdania finansowego za 2019 r. były związane z nieodpłatną 
działalnością pożytku publicznego
zostały opisane w załączonych informacjach ogólnych

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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BILANS

Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i 
prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności 
długoterminowe

IV. Inwestycje 
długoterminowe

V. Długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 12 717,13 16 678,90 16 678,90

I. Zapasy

II. Należności 
krótkoterminowe

4 302,00 748,37 748,37

III. Inwestycje 
krótkoterminowe

8 415,13 15 930,53 15 930,53

środki pieniężne 8 415,13 15 930,53 15 930,53

IV. Krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz 
statutowy

AKTYWA RAZEM 12 717,13 16 678,90 16 678,90

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

A. Fundusz własny 12 717,13 16 678,90 16 678,90

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

II. Pozostałe fundusze 14 678,90 15 125,60 15 125,60

- fundusz rezerwowy, 
zapasowy

14 678,90 15 125,60 15 125,60

III. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto -3 961,77 -446,70 -446,70

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania 
długoterminowe

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe

IV. Rozliczenia 
międzyokresowe

PASYWA RAZEM 12 717,13 16 678,90 16 678,90

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Przekształcone dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

475 293,40 563 505,19 563 505,19A. Przychody z działalności 
statutowej

475 293,40 563 505,19 563 505,19I. Przychody z nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego

II. Przychody z odpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej 
działalności statutowej

477 136,45 563 865,22 563 865,22B. Koszty działalności 
statutowej

477 136,45 563 865,22 563 865,22I. Koszty nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności 
pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej 
działalności statutowej

-1 843,05 -360,03 -360,03C. Zysk (strata) z działalności 
statutowej (A – B)

D. Przychody z działalności 
gospodarczej

E. Koszty działalności 
gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

-1 843,05 -360,03 -360,03H. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C + F – G)

113,33 113,33I. Pozostałe przychody 
operacyjne

2 118,72 200,00 200,00J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

-3 961,77 -446,70 -446,70M. Zysk (strata) brutto (H + I – J 
+ K – L)

N. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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-3 961,77 -446,70 -446,70O. Zysk (strata) netto (M – N)

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 

8

Fundacja Kiabakari
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

KIA_inf_dod_20.pdf

informacja dodatkowa

KIA_inf_dod_20.pdf

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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