
HORYZONT Fundacja na rzecz osób z 
problemami wzroku

31.12.2020
Sprawozdanie finansowe za okres

do01.01.2020od



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki

Nazwa:
Siedziba:

HORYZONT Fundacja na rzecz osób z problemami wzroku

Piłsudskiego 37/, 70-423 Szczecin

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  8513181608 

KRS:  0000542148 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

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

5.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując niżej opisane zasady rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:
- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzowania środków 
trwałych Fundacja stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących 
załącznik do ustawy podatkowej, stosując liniową metodę amortyzacji, 
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- towary – według cen nabycia (zakupu),
-należności – w kwotach wymaganej zapłaty pomniejszonych o wartość odpisów aktualizujących wartość 
tych należności,
- zobowiązania ( z tyt. dostaw i usług, wynagrodzeń, do budżetu , pozostałe, itp. ) - w kwotach 
wymagających zapłaty, tj. w wartościach nominalnych powiększonych o ewentualne należne odsetki od 
zobowiązań przeterminowanych,
- pozostałe aktywa i pasywa  nie wymienione wyżej – w ich wartości nominalnej,
- aktywa wyrażone w walutach obcych – po kursie średnim danej waluty  ustalonym przez NBP na dzień 
bilansowy,
-pasywa wyrażone w walutach obcych – po kursie średnim danej waluty ustalonym przez NBP na dzień 
bilansowy,
- aktywa i rezerwy – jednostka nie tworzy aktywów i rezerw związanych z odroczonym podatkiem 
dochodowym.

2. Amortyzacja środków trwałych

4.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
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HORYZONT Fundacja na rzecz osób z problemami wzroku
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



Ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

2. Amortyzacja środków trwałych
W myśl art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości umorzenie ( amortyzacja ) środków trwałych dokonywane jest 
na podstawie planowego, systematycznego rozłożenia ich  wartości początkowej na ustalony okres 
amortyzacji oddający okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Tabela amortyzacyjna stanowi 
jednocześnie plan amortyzacji środków trwałych. 
Rozpoczęcie umorzenia ( amortyzacji ) następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania, a zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania 
wartości umorzeń ( amortyzacji ) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do 
sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy 
likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. 
  Jednocześnie na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjmuje się następujące uproszczenia w 
zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych:
- składniki majątku o okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku i o wartości początkowej 
do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie 
przekazania do użytkowania. 

Wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat działalności Fundacji w danym okresie 
obrachunkowym. Wynik finansowy jest zyskiem netto, i jest księgowany na koncie 860 – Wynik finansowy.
Fundacja sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w wariancie 
przeznaczonym dla jednostek o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, gdzie 
spośród kosztów i przychodów wyodrębnione zostały koszty i przychody dotyczące działalności statutowej. 
Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie  kont zespołu 4 i 5.
Rozchody towarów objętych ewidencją ilościową i wartościową wycenia się według cen zakupu.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia i jest 
stosowany również dla celów podatkowych.
Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, który jest ostatnim dniem 
roku kalendarzowego według wzoru przewidzianego 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 - w załączniku nr 6 do 
ustawy o rachunkowości.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

    1) bilansu;

    2) rachunku zysków i strat;

    3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia.

3, Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w 
sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
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Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
Fundacja stosuje zasady określone ustawą o rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację 
majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 ustawy).
1. W rachunkowości Fundacji  i w ewidencji księgowej na kontach księgi głównej zastosowanio następujące 
zasady: 
wiarygodności – art. 4 ust. 1 ustawy,
przewagi treści nad formą – art. 4 ust. 2 ustawy,
kontynuacji – art. 5 ust. 2 ustawy, 
memoriału – art. 6 ust 1 ustawy,
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów – art. 6 ust. 2 ustawy,
istotności (art. 8 ust. 1 ustawy),
indywidualnej wyceny (art. 7 ust. 3 ustawy).

2. Fundacja korzysta z uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych polegających na:
- rezygnacji z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów oraz 
odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania (znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki 
innych zdarzeń), a także dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów (art. 7 ust. 2b i 2c uor),
- stosowanie dla celów rachunkowości podatkowej amortyzacji środków trwałych oraz wnip (art. 32 ust. 7 i 
8 uor),
- niedokonywanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na 
rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 i 7 uor).

6.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Aktywa Dane w PLN

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

102 164,06 118 604,24 B. Aktywa obrotowe

18 964,14 15 007,66 I. Zapasy

1 979,81 1 568,00 II. Należności krótkoterminowe

81 136,67 101 936,52 III. Inwestycje krótkoterminowe

83,44 92,06 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

102 164,06 118 604,24 AKTYWA RAZEM
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 

rok obrotowy

105 258,88 97 363,92 A. Fundusz własny

5 000,00 5 000,00 I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

92 363,92 66 151,81 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

7 894,96 26 212,11 IV. Zysk (strata) netto

13 345,36 4 800,14 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

13 345,36 4 800,14 III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

118 604,24 102 164,06 PASYWA RAZEM
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Kwota za bieżący 
rok obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

2 709,00 7 198,50 A. Przychody z działalności statutowej

2 709,00 7 198,50I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

17 986,66 9 264,78 B. Koszty działalności statutowej

17 986,66 9 264,78I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

-15 277,66 -2 066,28 C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)

141 406,43 243 452,61D. Przychody z działalności gospodarczej

101 116,33 180 943,53E. Koszty działalności gospodarczej

40 290,10 62 509,08 F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

51 915,24 54 577,84G. Koszty ogólnego zarządu

-26 902,80 5 864,96 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)

36 209,91 24 839,81I. Pozostałe przychody operacyjne

573,15 1 746,66J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

8 733,96 28 958,11 M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)

839,00 2 746,00N. Podatek dochodowy

7 894,96 26 212,11 O. Zysk (strata) netto (M – N)

7/9

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

HORYZONT Fundacja na rzecz osób z problemami wzroku
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacje_uzupelniajace_do_bilansu_horyzont_2020.pdf

Informacje_uzupelniajace_do_bilansu_Horyzont_2020.pdf
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