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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Fundacja Światło

Województwo Kujawsko-pomorskie

Powiat Toruń

Gmina Toruń

Siedziba

Miejscowość Toruń

Adres

Kod kraju PL

Województwo Kujawsko-pomorskie

Powiat Toruń

Gmina Toruń

Ulica Grunwaldzka

Nr budynku 64

Nr lokalu -

Miejscowość Toruń

Kod pocztowy 87-100

Adres

Poczta Toruń

NIP 9562115664

KRS 0000183283

Data od 2020-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2020-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2



metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości
stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat, jest sporządzany przez Fundację oraz Zakład według wariantu porównawczego. Za
przychody i zyski Fundacja oraz Zakład uznają uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia jego
niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów. Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione
zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości zobowiązań
i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż
wycofanie środków przez wnoszących.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów z ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych
okresach w sposób ciągły, o ile nie zaznaczono inaczej. W roku obrotowym Fundacja po raz pierwszy sporządziła
łączne sprawozdanie finansowe, które składa się ze sprawozdań jednostkowych Fundacji Światło oraz Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego Fundacji Światło z zastosowaniem wszelkich przekształceń i wyłączeń zgodnie z art. 51
ustawy o rachunkowości. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Księgi prowadzone są w języku polskim, w
walucie polskiej (PLN). Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

pozostałe

nie dotyczy
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 5 550 601,86 4 850 302,97 -

• Aktywa trwałe 1 356 556,76 599 577,19 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

2 583,00 7 749,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

531 034,25 578 323,19 -

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
długoterminowe

822 939,51 13 505,00 -

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 -

• Aktywa obrotowe 4 194 045,10 4 250 725,78 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

•• Należności
krótkoterminowe

452 437,29 312 268,82 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

3 741 167,81 3 938 456,96 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

440,00 0,00 -

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 -

Pasywa razem 5 550 601,86 4 850 302,97 -

• Fundusz własny 2 397 069,31 2 191 777,78 -

•• Fundusz statutowy 2 598 479,66 2 002 027,97 -

•• Pozostałe fundusze 11 761,27 4 323,71 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

-411 025,59 -431 148,25 -

•• Zysk (strata) netto 197 853,97 616 574,35 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

3 153 532,55 2 658 525,19 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

524 731,32 343 825,49 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

2 628 801,23 2 314 699,70 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

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

Przychody z działalności
statutowej

8 609 067,05 7 070 957,19 -

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

3 214 315,85 3 481 334,71 -

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

528,00 13 104,99 -

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

5 394 223,20 3 576 517,49 -

Koszty działalności
statutowej

7 635 988,99 7 037 592,77 -

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

2 737 519,66 2 761 333,35 -

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 269,00 23 398,37 -

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

4 897 200,33 4 252 861,05 -

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

973 078,06 33 364,42 -

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00 0,00 -

Koszty działalności
gospodarczej

0,00 0,00 -

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

0,00 0,00 -

Koszty ogólnego
zarządu

1 051 909,10 988 187,92 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

-78 831,04 -954 823,50 -

Pozostałe przychody
operacyjne

305 048,76 1 528 737,02 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Pozostałe koszty
operacyjne

40 538,74 745,78 -

Przychody finansowe 31 748,99 48 411,57 -

Koszty finansowe 199,00 39,96 -

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

217 228,97 621 539,35 -

Podatek dochodowy 19 375,00 4 965,00 -

Zysk (strata) netto (M -
N)

197 853,97 616 574,35 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

INFORMACJADODATKOWAZA2020-LACZNE.doc
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