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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK 

I. Informacje ogólne

1.Siedzibą  Fundacji jest miasto Kraków.

 Numer w rejestrze: 0000241069

 NIP: 6772253974

 REGON: 120074340

2. Jednostka została powołana na czas nieokreślony.

3. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Celami statutowymi Fundacji są m.in: kształtowanie postaw obywatelskich w społeczności lokalnej.

5. Sąd prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

6. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

8. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek prowadzących działalność

pożytku  publicznego.

9. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie,

w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane wg wartości nominalnej. Wyposażenie i środki

trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest wg zasad określonych w ustawie o

podatku dochodowym od osób prawnych (nie wystąpiła).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

II. Informacje uzupełniające do bilansu:

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,  ze wskazaniem charakteru i  formy

wierzytelności  zabezpieczonych  rzeczowo;  wszelkie  zobowiązania  dotyczące  emerytur  oraz  jednostek

powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Nie dotyczy

2. Kwota  zaliczek  i  kredytów  udzielonych  członkom  organów  administrujących,  zarządzających  i

nadzorujących,  ze  wskazaniem  oprocentowania,  głównych  warunków  oraz  wszelkich  kwot  spłaconych,

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie dotyczy

3. O udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji),  a w przypadku

braku wartości  nominalnej,  ich wartość księgowa, jak też część kapitału  podstawowego, którą te udziały

(akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),



d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów

(akcji)  nabytych  i  zatrzymanych,  jak  również  część  kapitału  podstawowego,  którą  te  udziały  (akcje)

reprezentują.

Nie dotyczy

1.Jednostka nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach jednostki.

1) Aktywa trwałe: jednostka nie posiada.

2) Aktywa obrotowe:

- środki finansowe w kasie: 2 000,00 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym: 0,00 zł

3) Pasywa – Fundusze własne:

- fundusz statutowy: 2 000,00 zł

- wynik roku: - 0,00 zł

4) Pasywa – zobowiązania i rezerwy: 0,00 zł

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

1) Przychody statutowe: 171 380,00 zł

2) Pozostałe przychody:

- przychody finansowe: 0,00 zł

2.Informacje o strukturze kosztów.

1) Koszty działalności statutowej:  171 380,00 zł

3.Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Brak.

                                                                 

    31.03.2019 r.                                                                           Podpis Zarządu:

(data sporządzenia)

Beata Szczepaniak-Jędrecka

   Główny Księgowy

       (sporządził)
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Fundacja "DOBRA WOLA"
NIP 6772253974

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 na podstawie załącznika nr 6 - Ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Stan aktywów na dzień:

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) 2017  (koniec roku) 2018

1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00

 I. Wartości niematerialne i prawne 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

B. AKTYWA OBROTOWE 10 820,00 2 000,00

 I. Zapasy 

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 000,00 2 000,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 820,00 0,00

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 

Aktywa razem 10 820,00 2 000,00

PASYWA

Stan pasywów na dzień:

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)

1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 2 000,00 2 000,00

 I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00
II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto 8 820,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00

 I. Rezerwy na zobowiązania 

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem 10 820,00 2 000,00

            Kraków, dn. 31.03.2019 r. Zarząd Jednostki:
 (data sporządzenia)

Beata Szczepaniak-Jędrecka

 Główny Księgowy
 (sporządził)



Fundacja "DOBRA WOLA"
NIP 6772253974

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018r.
na podstawie załącznika nr 6 - Ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz Wyszczególnienie
 Kwota za rok

poprzedni 
 Kwota za rok

obrotowy 
2017 2018

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 377 254,82 171 380,00
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 377 254 82 171 380,00
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty działalności statutowej 368 434 82 171 380,00
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 368 434,82 171 380,00

oszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 8 820,00 0,00

D. Przychody z działalności gospodarczej 
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 

G. Koszty ogólnego zarządu 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 8 820,00 0,00

I. Pozostałe przychody operacyjne 
J. Pozostałe koszty operacyjne 

K. Przychody finansowe 
L. Koszty finansowe 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 8 820,00 0,00
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) 8 820,00 0,00

Kraków, dn. 31.03.2019 r. Zarząd Jednostki:
  (miejsce i data sporządzenia)

Beata Szczepaniak-Jędrecka

Główny Księgowy 
 (sporządził)
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