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Fundacja sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości.
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Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały na dzień bilansowy wycenione w sposób 
następujący:
1. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. 
2. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
3. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zostały ujęte w bilansie w wartościach 
netto tj. po uwzględnieniu umorzenia.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe umarzane są według metody liniowej 
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie 
odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł  
odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
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Na wynik finansowy składają się:
1. Wynik na działalności operacyjnej (w tym statutowej i gospodarczej)
2. Wynik na działalności pozostałej i finansowej
3. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.
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Informacje uzupełniające: 

1. Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 
lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji 
opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

2. Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a 
także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3. Na majątek organizacji składają się: 
      1) Aktywa trwałe 0,00 zł 

2) Aktywa obrotowe 41 233,55 zł  w tym: 
   - zapasy 9 994,33 zł 
   - środki finansowe w kasie 48,37 zł 
   - środki finansowe na rachunku bankowym 18 153,15 zł  
   - należności  2 186,64 zł 
   - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 851,06 zł 
3) Pasywa – Fundusz Własny  35 184,16 zł 
   - fundusz statutowy: 1 000,00 zł 
   - zysk z lat ubiegłych:  50 536,83 zł 
   - strata roku bieżącego: -16 352,67 zł 
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy  6 049,39 zł 
   - zobowiązania  6 049,39 zł 
   - przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) 0,00 zł 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

 - przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – sprzedaż książek  26 745,00 zł 

       -  przychody z działalności statutowej odpłatnej – rehabilitacja – 8 129,72 zł 

       -  przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  - 1% i darowizny - 21 264,20zł  

       - przychody z odsetek 0,00 zł 

       - pozostałe przychody operacyjne 21,22 zł  

5. Informacje o strukturze kosztów 

   - koszty działalności statutowej nieodpłatnej –30 358,42 zł 

    - koszty działalności statutowej odpłatnej – 12 281,07 zł 

         - koszty działalności gospodarczej – 25 400,15 zł 

         - koszty administracyjne – 968,80 zł 

         - różnice kursowe – 421,37 zł 

         - pozostałe koszty operacyjne 71,00 zł  

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego w wysokości 1.000 PLN, który nie zmienił się w 

2018 roku. 

Na fundusze własne składa się również zysk z lat ubiegłych w wysokości 50 536,83 zł 

7. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Przychody z 1% w 2018 roku wyniosły 21.264,20 zł 

Fundacja przeznacza przychody z 1% na refundacje kosztów podopiecznych, w 2018 roku była to kwota 

26 749,22 zł 

8. Od 2017 roku Zarząd Fundacji zadecydował, że jednostka będzie sporządzać sprawozdanie zgodnie z 

załącznikiem numer 6 ustawy, przeznaczonym dla jednostek pozarządowych.  

Warszawa 31.03.2019 

Sporządziła:       Zarząd: 

Beata Stefańska 


