
WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION
Siedziba: WIĘCKOWICE TOPOLOWA 22, 32-082 ZABIERZÓW

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 5130242885
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000594691

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro
USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

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):
Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01/01/2019 do 31/12/2019 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 
działalności.

a. Wartości Niematerialne i Prawne
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł firma 
wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów, w momencie oddania do 
używania ustalonej jest okres ich użytkowania przy zastosowaniu stawek wynikających z 
ustawy podatkowej.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do używania. 
Podmiot dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując metodę 
liniową.
Wartości Niematerialne i Prawne o wartości jednostkowej poniżej 3 500,00 zł zalicza się je 
bezpośrednio w koszty zużycia.
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b. Środki trwałe
Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie 
rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych środków trwałych firma 
przyjęła następujące progi wartościowe – cena nabycia aktywów powyżej 3 500,00 zł. 
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Przy dokonywaniu 
odpisów amortyzacyjnych jednostka wykorzystuje metodę linową. 
Środki trwałe prezentowane w bilansie wycenione są wg wartości netto, tzn. w wartości 
początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy 
umorzeniowe i aktualizacyjne. Środki trwałe o wartości jednostkowej od 1500,00 zł do 
1000,00 zł są amortyzowane jednorazowo, natomiast poniżej 1500,00 zł zalicza się je 
bezpośrednio w koszty zużycia.

c. Wycena inwestycji
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne aktywa finansowe ujmuje się na dzień 
powstania lub nabycia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, niezależnie czy są to 
inwestycje długoterminowe czy krótkoterminowe

Ustalenia wyniku finansowego:
d. Należności i zobowiązania

Rozrachunki – należności i zobowiązania – wycenia się w momencie ich powstania wg 
wartości nominalnej. W przypadku rozrachunków w walutach obcych przelicza się je na 
złote stosując: - dla operacji gospodarczych potwierdzonych dokumentem celnym, kurs 
wynikający z tego dokumentu; - dla pozostałych operacji gospodarczych – obowiązujący 
na dzień przeprowadzenia operacji średni kurs danej waluty wg tabeli NBP. 

e. Wycena środków pieniężnych 
Środki pieniężne w walucie krajowej wycenia się wg ich wartości nominalnej.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie  z przyjętymi zasadami 
rachunkowości i metodami wyceny.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

B. Aktywa obrotowe, w tym 15 415,24

- zapasy 16 611,60

- należności krótkoterminowe 12 849,64 15 276,08

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 15 415,24

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: -10 928,82

- kapitał (fundusz) podstawowy 20 000,00 -34 127,24

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 26 344,06

- rezerwy na zobowiązania

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 66 014,92

PASYWA RAZEM 15 415,24
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

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

499 617,27 477 724,96

- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 474 463,27 586 730,99

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 10 299,25 56 345,80

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

283 225,38 279 796,14

IV. Pozostałe koszty 180 938,64 250 589,05

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 1 660,68

- aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 3 616,26

- aktualizacja wartości aktywów

E. Podatek dochodowy

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 23 198,42 -109 006,03

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_20.doc
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