
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2021-03-26

Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaMalaWZlotych

Kod Systemowy SFJMAZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy FUNDACJA BETESDA

Siedziba podmiotu

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Kraj PL

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA

Nazwa ulicy JANA KAZIMIERZA

Numer budynku 64



wizualizacja sprawozdania

Numer lokalu 195

Nazwa miejscowości WARSZAWA

Kod pocztowy 01-248

Nazwa urzędu pocztowego WARSZAWA

Identyfikator podatkowy NIP 5272890890

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

0000781941

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2020-01-01

Data do 2020-12-31

Wskazanie zastosowanych 
uproszczeń przewidzianych dla 
jednostek małych

Sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone przy kontynuacji 
działalnosci gospodarczej,

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 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Nie

Opis okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

BRAK

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),

Zgodnie z art,10ust.1i2 ustawy a 
dnia 29 wrzesnia1994roko 
rachunkopwosci fundacja stosuje 
następujące zasadyw zakresie 
rachunkowości1.1,Rokiem 
obraachunkowym jest rok 
kalandarzowy stosownie również 
dla celów podatkowych od 
01stycznia do 31 grudnia 2020r 
księgi rachunkowe obejmują: 
dziennik główna dzienniki 
tematyczne ewidencyjne.księgi 
handlowe w roku 2020 były 
prowadzone ręcznie przez biuro 
rachunkowe AWDZIA Wiktorska 
Władysława

ustalenia wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów 
zgodnie z ustawą z dnia 29 wrzesnia 
1994 roku o rachunkowosci oraz 
zgodnie z ustawa o podatku 
dochodowym od osób prawnych.
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

Wynik finansowy prezentowany w 
rachunku zysków i strat w wariancie 
porównawczym

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji

sprawozdanie finansowe fundacji 
obejmuje wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego 
bilansrachunek zysków i strat w 
wariancie uproszczonymi informacje 
dodatkową składającą się z 
wprowadzenie ni 
dodatkowychinformacji i obijasnień.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości

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

Aktywa razem 158.97 1073 -

• Aktywa trwałe 0 0 -

• Aktywa 
obrotowe

158.97 1073 -

• • Inwestycje krót
koterminowe, w 
tym:

158.97 1073 -

• • • a) krótkoterm
inowe aktywa 
finansowe, w 
tym:

0 0 -

• • • • – środki 
pieniężne w 
kasie i na 
rachunkach

158.97 1073 -
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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

Pasywa razem 158.97 1073 -

• Kapitał 
(fundusz) własny

158.97 1073 -

• • Kapitał 
(fundusz) 
podstawowy

1073 1073 -

• • Zysk (strata) 
netto

-914.03 0 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

0 0 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o 
rachunkowości

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

• Przychody 
netto ze 
sprzedaży i 
zrównane z nimi

0 0 -

• Koszty 
działalności 
operacyjnej

0 124.80 -

• • Pozostałe 
koszty, w tym:

0 124.80 -

• Zysk (strata) ze 
sprzedaży (A - B)

0 -124.80 -

• Pozostałe 
przychody 
operacyjne, w 
tym:

200 2474.21 -

• Pozostałe 
koszty 
operacyjne, w 
tym:

1114.27 1976.41 -

• Przychody 
finansowe, w 
tym:

0.24 0 -

• Zysk (strata) 
brutto (C + D - E 
+ F - G)

-914.03 373.00 -

• Zysk (strata) 
netto (H - I)

-914.03 373.00 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy 
o rachunkowości

Opis

Opis brak


