
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KIABAKARI MARII I BOLESŁAWA WYSŁOUCHÓW 40 57 30-611 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz nie występowaniu okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono
następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :

wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia  pomniejszonych o umorzenie obliczone metodą liniową, przy czym dla każdej
wartości niematerialnej i prawnej Fundacja określa indywidualny okres użytkowania i stawkę amortyzacji,
środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenie obliczone metodą liniową, przy czym dla każdego środka trwałego
Fundacja określa indywidualny okres użytkowania i stawkę amortyzacji,
nabyte aktywa rzeczowe o wartości nie przekraczającej 2 000,00 zł Fundacja odnosi w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty
bieżącej działalności jako wartość zużytych materiałów; od środków trwałych o wartości jednostkowej od 2 000,00 zł do 3 500,00 zł
dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wydania ich do używania,
rozchody i zapasy materiałów w cenie nabycia według zasady FIFO,
rozchody i zapasy towarów w cenie nabycia według zasady FIFO,
należności w kwocie wymagalnej zapłaty, Fundacja nie nalicza odsetek,
fundusze własne w wartości nominalnej,
zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
rozrachunki w walutach obcych wyceniono po obowiązującym na ten dzień kursie ustalonym dla danej waluty NBP.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Grażyna Cisło
Bożena Koczur 
Dorota Dziubek 
Anna Żychowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

nie występują

2. informacje o kwotach 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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Środki pieniężne:

Stan na początek roku          stan  na koniec  roku

 kasa                                             0,00                                         0,00

 rachunek bankowy               52 158,85                              17 125,60

2. Kapitał rezerwowy             27 960,28                              15 090,27

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

 

Przychody ze  źródeł statutowe Dotacja Razem za rok
bieżący

Razem za rok
ubiegły

Na cele fundacji 238 830,47 0,00 238 830,47 1 184 994,38

Razem rok bieżący 238 830,47 0,00 238 830,47 X

Razem rok ubiegły 277 614,28 907 380,00 X 1 184 994,38

Fundacja nie zbiera składek członkowskich, otrzymuje darowizny od osób fizycznych, prawnych, pozyskuje środki z dotacji.

Darowizny otrzymane:

na akcje tematyczne   organizowane doraźnie   59 984,87 zł 

od osób fizycznych  29 414,42 zł

od osób prawnych i pozostałych jednostek 149 431,18 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

Lp. Wyszczególnienie kosztów Rok bieżący Rok ubiegły

        Druk: NIW-CRSO



1 Zużycie materiałów i energii 228 687,25 750 337,25

2 Usługi obce 9 327,30 296 119,52

3 Wynagrodzenie 0,00 7 000,00

4 Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00

5 Amortyzacja 0,00 2 897,98

6 Podatki i opłaty 0,00 402,63

7 Pozostałe 613,00 95 290,54

 I. Razem koszty rodzajowe 238 627,55 1 152 047,92

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

przychody z tytułu 1 % podatku dochodowegood osób fizycznych otrzymane w 2018 r. w wysokości 11 297, 00 zł w całości zostały
wydatkowane na zakup artykułów szkolnych dla dzieci

 

 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie występują

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Grażyna Cisło
Bożena Koczur 
Dorota Dziubek 
Anna Żychowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO


