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SPIS TREŚCI
I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
III. BILANS
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I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z
późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Wspierania Dzieci „WładCy” przedstawia
sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2018R., na które składa się:
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018R, wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę 10988,58 PLN.
 Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 – 31.12.2018R, wykazujący
zysk w wysokości 2776,99 PLN.
 Informacja dodatkowa, obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami
ustawy o fundacjach oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

.......................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)

……………………….....……
(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

…...………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko)
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
BILANS
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INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2018 rok
„WładCy” Fundacja Wspierania Dzieci

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym,
że:
 różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku
poprzedniego
w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów
lub kosztów roku następnego,
 inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości
nominalnej.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2.2. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 10988,58zł składają się
środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na rachunku bankowym Fundacji.
2.3. Fundusz własny na dzień bilansowy wynosi 10988,58zł.
2.4. Wynik finansowy za rok 2018 w kwocie 5988,58zł stanowi zrealizowaną w roku
sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.
3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich
źródeł, w tym przychodów określonych statutem.
Fundacja zrealizowała w roku 2018 przychody z działalności statutowej w kwocie:
28888,83zł, na które składają się wpłaty uczestników wyjazdów zorganizowanych
oraz zbiórka publiczna na rzecz organizacji „Sylwestra z Ubogimi” w Katowicach.
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4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne
i
niepieniężne,
określone
statutem
oraz
o
strukturze
kosztów
administracyjnych.
4.1. Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2018 obejmują organizację kolonii
oraz akcję na rzecz Sylwestra z Ubogimi dla podopiecznego fundacji mieszczą się
w kwocie 26111,84zł. Powyższa kwota jest wydatkowana na cele wymienione
w statucie Fundacji.
4.2. Fundacja nie poniosła w roku 2018 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie
zrealizowała zysków nadzwyczajnych.
5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu
statutowego.
W roku sprawozdawczym fundusz statutowy (założycielski) nie uległ zmianie.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2018 roku w całości została przekazana na
zwiększenie przychodów roku 2019.
6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań
związanych z działalnością statutową.
„WładCy” Fundacja Wspierania Dzieci nie udzieliła w roku obrotowym żadnych
gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej.
7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródłach finansowania.
W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić
działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania
działalności przez jednostkę.
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
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Imię i nazwisko oraz podpis
Prezesa Zarządu

