FUNDACJA AMICUS EUROPAE
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

FUNDACJA AMICUS EUROPAE

Siedziba:

Aleja Przyjaciół 8/5, 00-565 Warszawa

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 5262797522
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000219311

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.

Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek małych
Fundacja przyjęła uproszczenia dla jednostek małych przewidziane w ustawie o rachunkowości w art. 46
ust.5 pkt 5,art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4 oraz art. 48b ust. 5

5.

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

6.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości przy uwzględnieniu
poniższych rozwiązań.
Stawki amortyzacji środków trwałych ustala się dla wszystkich grup na poziomie stawek wynikających z
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc, stosując metodę liniową.
Składnik majątku o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania
do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi w okresie sprawozdawczym przepisami.
Materiały wycenia się według cen nabycia.
Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy Fundacji Amicus Europae za rok 2020 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
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W sprawozdaniu finansowym zdarzenia gospodarcze są wykazane zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2020 oraz porównywalne dane
finansowe za rok obrotowy 2019.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

7.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

650 580,00

937 887,14

2 676,80

2 676,80

27 995,57

29 070,11

2 779,43

8 131,44

2 779,43

8 131,44

619 907,63

906 140,23

a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:

619 907,63

906 140,23

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

619 907,63

906 140,23

650 580,00

937 887,14

Aktywa Dane w PLN

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe
- środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:
- nieruchomości
- długoterminowe aktywa finansowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe, w tym:
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

A. Kapitał (fundusz) własny

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

642 510,85

910 054,76

50 000,00

50 000,00

860 054,76

1 113 909,88

-267 543,91

-253 855,12

8 069,15

27 832,38

8 069,15

25 872,22

1 792,80

10 530,79

1 792,80

10 530,79

I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
c) fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

1 960,16

PASYWA RAZEM

650 580,00

937 887,14
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

8 137,16

124 732,99

8 137,16

124 732,99

319 778,74

534 295,48

14 971,81

19 186,61

III. Usługi obce

127 918,46

307 931,15

IV. Wynagrodzenia

135 647,29

167 186,46

15 974,81

9 179,33

7 883,69

4 374,48

25 266,37

30 811,93

-311 641,58

-409 562,49

66 271,52

218 802,10

22 316,69

17 500,00

241,30

718,07

241,30

718,07

98,46

46 312,80

98,46

66,48

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii

V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne
VI. Pozostałe koszty, w tym:
- wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F. Przychody finansowe, w tym:
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G. Koszty finansowe, w tym:
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

12 401,97

- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

33 844,35

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

-267 543,91

-253 855,12
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I Podatek dochodowy
I. Podatek dochodowy
J. Zysk (strata) netto (H-I)

-267 543,91

-253 855,12
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
Zatrudnienie
W 2020 w Fundacji była zatrudniona jedna osoba na umowę o pracę.

Rozliczenie przychodów i kosztów działalności gospodarczej i statutowej
W 2020 roku Fundacja osiągnęła przychód ogólem 74 649,98 zł, w tym
- z działalności gospodarczej 8 137,16
- z działalności statutowej
51 600,00
- inne przychody operacyjne 14 671,52
- przychody finansowe
241,30
Koszty ogółem Fundacji w 2020 roku 342 193,89 zł, w tym:
- koszty działalności gospodarczej i administracyjne 232 436,58
- koszty działalności statutowej
109 757,31
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