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Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi 
metodami wyceny:                                                                                    
• jednostka posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości 
nominalnej,                                                                                         
• fundusze własne są wycenione w wartości nominalnej.
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Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości 
na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.
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Informacja dodatkowa:

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie.                                                                       
2. Organizacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.                                                    
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu: ◦ organizacja nie posiada środków 
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz lokat finansowych i nie uległy one zmianie, 
a także nie dokonywano amortyzacji majątku trwałego, ◦ nie nastąpiły zmiany w funduszu 
własnym fundacji, ◦ nie tworzono rezerw finansowych, a także nie dokonywano czynnych i 
biernych rozliczeń międzyokresowych oraz nie planowano przychodów przyszłych okresów, ◦ 
jednostka nie ma żadnych zobowiązań warunkowych. Na majątek fundacji składa się: Aktywa: 
A. Aktywa trwałe 0,00 zł  B. Aktywa obrotowe 188.408,05 zł - środki pieniężne na rachunku 
bankowym i w kasie 157.091,97 zł, należności krótkoterminowe 31.316,08 zł.  Pasywa: A. 
Fundusz podstawowy  500,00 zł, - wynik finansowy roku obrachunkowego 30.962,19 zł B. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 800,86 zł                                                 
4. i 5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów: 
◦ osiągnięto przychody 172.954,27 zł
◦ poniesiono koszty: 141.992,08 zł                                                                  
◦ wynik finansowy netto ogółem wyniósł 30.962,19 zł, a więc wystąpił zysk za rok obrotowy,     ◦ 
z powodu specyfiki działalności fundacji nie nastąpiły żadne zobowiązania podatkowe.                
6. Funduszu założycielski 500,00 zł                                                                 
7. Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. W jednostce nie nastąpiły wpłaty z tytułu składek członkowskich.
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 Dodatkowe informacje i objaśnienia.                                                                                                                                                
 1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.                                                                                                                                        

2. Organizacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.                                                                                             

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu: ◦ organizacja nie posiada środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz lokat finansowych i nie uległy one zmianie, a także nie 

dokonywano amortyzacji majątku trwałego, ◦ nie nastąpiły zmiany w funduszu własnym fundacji, ◦ 

nie tworzono rezerw finansowych, a także nie dokonywano czynnych i biernych rozliczeń 

międzyokresowych oraz nie planowano przychodów przyszłych okresów, ◦ jednostka nie ma 

żadnych zobowiązań warunkowych. Na majątek fundacji składa się:                                         

Aktywa: A. Aktywa trwałe 0,00 zł  B. Aktywa obrotowe 188.408,05 zł - środki pieniężne na 

rachunku bankowym i w kasie 157.091,97 zł, należności krótkoterminowe 31.316,08 zł.            

Pasywa: A. Fundusz podstawowy  500,00 zł, - wynik finansowy roku obrachunkowego 30.962,19 zł 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13.800,86 zł                                                                                                                    

4. i 5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów:                         

◦ osiągnięto przychody 172.954,27 zł 

◦ poniesiono koszty: 141.992,08 zł                                                                                                                   

◦ wynik finansowy netto ogółem wyniósł  30.962,19 zł, a więc wystąpił zysk za rok obrotowy,        ◦ 

z powodu specyfiki działalności fundacji nie nastąpiły żadne zobowiązania podatkowe.                                                                                                           

6. Funduszu założycielski 500,00 zł                                                                                      

7. Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 


