
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Zaokres: Od OI stycznia 2018 do 31 grudnia2018

Nazwa‥ Fundacja Ludzie Jesieni　　,

siedziba‥ ul. Stawowa 5, Siemianice, 55-120 Obomiki Sl欝kie



InformacJe Og6lne

l. Fundaqia Ludzie Jesieni z siedziba w Siemianicach przy ul・ Stawowej 5,

55-120 Obomiki Slaskie KRS nr OOOO496289

2. Czas trwania dzialalno;ci : nieoznaczony

3. Okres o匂?ty SPraWOZdaniem: Od l stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

4. Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala si? PrZyjmし直c

zalozenie, Ze jednostka b?dzie kontynuowala dzialalno§6　w d‘弱cQj si? PrZeWidzie6

przyszIosti, W niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia j匂w stan upad書osti lub

likwidacji.

5. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowo;ci:

a. Zasady wyceny §rodk6w trwalych i wartosti niematerialnych i prawnych.

Srodki trwale i warto;ci niematerialne i prawne wycenia si? Wedlug cen nabycia lub

koszt6w vytworzenia’lub warto§ci pIZeSZaCOWan訳po aktualizaQji wyceny)

pomniQjszonych o odpisy amortyzacy]ne, a tak之e o odpisy z tytuIu trwa坤utraty wartosti.

b. Wycena aktyw6w i pasyw6w wyra乞onych w walutach obcych

WyraZone w walutach obcych aktywa, PaSyWa(z wylqczeniem udzia書6w w jednostkach

podporz社kowanych wycenianych metoda praw wlasnoici) wycenia si? na dzieh

bilansowy po obowiazし直Cym na ten dzieh irednim kursie ustalonym dla dan匂waluty

PrZeZ Narodowy Bank PoIski.
Rozrachunki wyrazone w walutach obcych wycenla Sl?: na dzieh powstania: nale之noSci i

zobowiqzania, -Wedlug ich wartoici nominalnQj, PrZeliczoney na walut? POIsk脅PO kursie

irednim ustalonym dla danQj waluty obcQj przez Narodowy Bank PoIski z dnia

POPrZedzz彊cego ten dzieh

C. Rozliczenia mi?dzyokresowe stanowl雀rOWnOWartOS6 otrzymanych irodk6w na

iwiadczenia, kt6re nastapia w przyszlych okresach (w tym otrzymane dotaqie, dotyczape

dzialah realizowanych w przyszIych okresach);

6. FundaQja sporzqdza sprawozdanie finansowe zgodnie z zalacznikiem nr 6 do ustawy.
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Informacja dodatkowa:

1 ) Fundacja nie ma 2adnych zobowiazaniach finansowychう

2) Fundacja nie udziela zaliczek i kredyt6w czIonkom organ6w administr可qcych, ZarZqdzajacych

i nadzor函cych, a takze nie ma zobowiazah zaciqgni?tyCh w ich imieniu tytulem gwaran垂i

POr?CZeh,

3) Aktywa Fundaqii to irodki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym, natOmiast pasywa

SkIadajq si? Z funduszu podstawowego i osi鵠ni?tegO Wyniku z dzialalno§ci statutowQj

nieodptatn句

4) Struktura zrealizowanych przychod6w ze wskazaniem ich Zr6del, W tym PrZyChod6w

Okre§lonych statutem jakie Fundaqia uzyskaIa w 201 8r:

a. Dotaqia Gmina Jawor　　　　　　　　　　　　　　　　　3 000,00

b. Dotaqja Gmina Wisznia Mala　　　　　　　　　　　　　7 687,31

C. Dotaqja Gmina Legnica　　　　　　　　　　　　　　　　3 983,57

d. DotaqjaUM Wroclaw l1 941,53

e. Warsztaty　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250,00

f. Personalizaqia i sprzeda2 bransoletek　　　　　　　　　　　646,50

g. Darowiznv蜜ot6wkowe lO O89.00

h. Razem　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37 597,91

i. Przychody z l% podatku dochodowego od os6b fizycznych　939,30

5) Struktura koszt6w stanowiacych Swiadczenia pieni?如e i niepieni?Zne okre!lone statutem oraz

O Strukturze koszt6w administracyjnychjakie Fundaqia ponios士a w 201 8r:

3 034,39

7 889,31

3 983,37

12 142,83

375,36

3 338,17

125,08

30 888,7l

a. Koszt p]句ektu Gminy Jawor

b. Koszt pI句ektu Gminy Wisznia Mala

C. Koszt prqjektu Gminy Legnica

d. Koszt prQjektu UM Wroc量aw

e. Koszt bransoletek

f Kosztyog6lne

g. Kosztv adm-蜜OSpOdarcze

h. Razem

6) FundしISZu StatutOWy SkIada si? Z WP士aty fundator6w w wysokosti 500,00 i zostal wplacony w

ca士oSc上

7) W 201 8r Fundaqja nie realizowala w tym roku wydatk6w z tytulu l% podatku dochodowego od

OS6b fizycznych.
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FUNDACJA LUDZIE JESIENI

STAWOWA 5

55-120 OBORNIKI SLASKIE

(nazwa jednostkl)

REGON:　　　　22351060

(numer statystyczny)

BiLANS na dzieh 31.12,2018

a† (fundusz) wねsny, W tym:

l Fundusz statutowy

工Fundusz zatozvci∈

naiezna wpねty na

仕Pozosta†e fundusze

用三尊k_(史迦団些地肌_ m叩_mm
lVニZy塞(St「a軸netto　　　　　　_ルル__qu岬….

B, Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania, W

tym:

I Rezerwy na zobowiazania

Ili Zobowiazanie krOtkoterminowe

IV Roziiczenia mi Okresowe

Data sporzadzenia: 10.03.2019

-13451,88　　　　　　-5801 ��� 85 

500,00　　　　　　　　500,00 

500,00　　　　　　　　500 ���,00 ∴∴∴∴叩0∴∴∴∴叩0: 

0,00 � �0 �:od: 
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FUNDACJAしUDZIE JES惟Ni

STAWOWA 5

55-120 OBORNIKl §LASKIE

(na劃伯iednostkI〉

R巨GON:　　22351 060

(nume「 StaけS母C釧y)

RACHUNEK ZYSK6w I STRAT za rok 2018

A. Przychody podstawowej dzialaino§ci ope「acyjnej i zr6wnane

Z nimi, W tym Zmiana stanu p「Odukt6w (ZWi?kszenie - WartO§6

dodatnia, Zmniejszenie - WartOS6 ujemna)

P「zychody z nieodptatnej dzialalno§ci po之ytku pub厭之negO　　　」._

仕Przychody z odptatnej dzialaIno§ci po之ytku pu輔cznego

用Przychody z pozostalej dzialaIno§ci statutowej

B. Koszty podstawowej dzialaino§ci operacyjnej:

」や車重畦9咄atnej dzialalnoSc梗到輿早P哩望rl鎚札_
Kos字母へ9哩∈車重.壁i-P錐支虹型輿望壁g9 {

尊号教理禦蛙壇蛙垂型畦畦乎塾生堅　　　」　　　_ -__

≡≡

)_ _工

L真壁型《9哩或壇塑塾蛇頭唆Zytku pu胡cznego　　　　　　」

C. Zysk (Strata) z dzia†alnoSci statutowej (A-B)　　　　!
-‾　‾-‾‾‾‾‾-　‾i“∴′や‾‾‾‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾岬‾.、‾(岬叩〆‾一〉　‾、‾ -‾‾‾〉、‾「‾

D. Przychody z dzialaino§ci gospoda「czej

E. Koszty dzialaIno§ci gospodarczej

F. Zysk (Strata) z dzjaねIno§ci gospoda「cej ( D-E)

G. Koszty og6lnego zarzadu

H. Zysk (Strata) z dziaialnoSci (C十F-G)

富・ Pozostaie przychody ope「acyjne

J. Pozostale koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L Koszty finansowe

dochodowy
脅頭(呼迫真や甲十十†K一旦

N. Podatek

O.Zysk 〈strata) netto (M-N〉

Data sporzadzenia: 10.03.2019

14 048,80

38 226章71

27 425,4

27 388,2

10 801,2・9 433,46言
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