UCHWAŁA 01/06/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018)
Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2018.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA 02/06/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r
o podziale zysku za rok 2018
Rada Fundacji jednogłośnie postanowiła przeznaczyć dodatni wynik finansowy w wysokości 5533,92 PLN
na działalność statutową.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Piotr Suchocki – przewodniczący Rady
Tomasz Grocholski – wiceprzewodniczący Rady
Janusz Chyliński - prezes Zarządu
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Warszawa, 28.06.2019.
Sprawozdanie
z działalności Fundacji Good Life
za rok 2018
Fundacja Good Life z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 16/18, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy dla Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000430383,
NIP: 5252535677, REGON: 146254463, E: fundacja@goodlife.org.pl, W: goodlife.org.pl
Celami statutowymi są: promocja współczesnych osiągnięć techniki i medycyny i umożliwienie
korzystania z nich społeczności, w szczególności poprzez prowadzenie oraz zlecanie w tym celu badań
naukowych, a także opracowywanie nowych rozwiązań techniki i medycyny oraz wprowadzanie ich
do obrotu, propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w ogólnie pojętym
znaczeniu poprawy jakości życia, popularyzacja idei zdrowego stylu życia oraz poszanowania
środowiska, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
świadomości prozdrowotnej społeczeństwa, działalność na rzecz organizacji, których celami
statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i wdrażania
nowoczesnych technologii poprawiających jakość życia.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: współpracę w przedmiocie działania Fundacji z osobami
prawnymi o podobnym profilu, promocję i popularyzację współczesnych osiągnięć w medycynie i
technice poprawiających jakość życia, profilaktyce i wczesnej diagnostyce schorzeń, organizację
kursów i szkolenia osób fizycznych, fundowanie grantów, stypendiów naukowych oraz organizowanie
i finansowanie staży naukowych krajowych i zagranicznych związanych z nowymi technikami,
prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dotyczącej celów statutowych Fundacji,
szkoleniowej dla ogółu społeczeństwa, prowadzenie działalności w zakresie transferu techniki i
technologii, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, prac innowacyjno – wdrożeniowych w
Polsce i za granicą, organizowanie i finansowanie sympozjów, targów i konferencji naukowych,
wspieranie finansowe badań naukowych i klinicznych oraz placówek i instytucji prowadzących
działalność w zakresie objętym celami Fundacji, finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i
aparatury oraz przekazywanie go wybranym placówkom medycznym lub naukowym, współpracę z
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
Profilaktyka nowotworowa, edukacja i promocja zdrowego trybu życia: Fundacja objęła stałą opieką
całoroczną ok 70-100 osób – chorych na różnego rodzaju nowotwory. Wytwarzającym na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Wydział Farmacji Bioanalizy i Analizy Leków, jest autor
wynalazku Prof. dr hab. n. farm. Piotr R. Suchocki. Wszyscy członkowie Rady i Zarządu Fundacji Good
Life oraz wolontariuszki Panie: Bożena Chylińska i Katarzyna Grochólska-Grabau, poświęcili w ciągu
roku łącznie ok 25000 godzin pracy na rzecz chorych. Fundacja prowadzi na szeroką skalę akcję
informacyjno-edukacyjną poprzez stronę Fundacji Good Life w Internecie. Osoby chore i ich rodziny
dowiadują się o sposobach walki z chorobą nowotworową, opiece medycznej, publikujemy wykaz

wszystkich publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kraju, o odpowiednim zdrowym trybie życia i
profilaktyce zdrowia. Wydatną pomoc w naszej pracy wnosi Pan Konrad Polański ze Studia ASGART z
Gdańska, poświęcający czas na rzecz bieżącego utrzymania strony w Internecie.
Główne zdarzenia prawne: Rada i Zarząd Fundacji Good Life w dniu 7 lutego 2018 roku, podjęła
uchwałę nr 01/02/2018 w sprawie ochrony danych osób fizycznych:
Rada Fundacji Good Life niniejszym postanawia wypełnić założenia Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej też zwane RODO), a
realizację założeń Rozporządzenia powierza do wykonania Wiceprzewodniczącemu Rady Fundacji –
Tomaszowi Grocholskiemu, którego jednocześnie ustanawia Administratorem Danych Osobowych w
Fundacji Good Life. Rada Fundacji zobowiązuje Tomasza Grocholskiego do wdrożenia w Fundacji
Good Life założeń i procedur wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 do dnia 25.05.2018 r.
Na posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji w dniu 02 sierpnia 2018 roku Rada podjęła uchwałę nr
01/08/2018 w sprawie kontynuowania finansowania Projektu Selol.
Na podstawie § 16 ust. 1 lit (c) Statutu Fundacji Good Life uchwala się zmiany w Uchwale nr
1/11/2012 w następujący sposób:
Rada przychyla się do wniosku Spółki BioSEL o dofinansowywanie wydatków związanych z rozwojem
Spółki, badaniami i produkcją seleninotriglicerydów (Selol), rejestracją w Unii Europejskiej,
wdrożeniem do produkcji, marketingiem produktów wraz z pozyskaniem nowych kanałów
dystrybucji. Pomoc Fundacji, o której mowa powyżej, może być udzielana w przypadku posiadania
odpowiednich środków. Spółka BioSEL na wniosek Zarządu Fundacji przedłoży informację dotyczącą
poniesionych kosztów. Rada Fundacji przyjmuje oświadczenie Zarządu Spółki BioSEL, spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2 sierpnia 2018 roku, że po zakończeniu prac badawczych,
rejestracji nowych związków selenu oraz wdrożeniu do produkcji i obrotu, będzie przekazywała 1%
swego comiesięcznego dochodu na działania statutowe Fundacji. Sposób wzajemnych rozliczeń
określi odpowiednia uchwała Zarządu Fundacji.
Na posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji w dniu 30 czerwca 2019 roku Rada podjęła uchwałę nr
01/06/2019 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), oraz
uchwałą nr 02/06/2019 o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego w wysokości 5533,92 PLN
na działalność statutową.
Odpisy uchwał zarządu: Odpisy uchwał Rady i Zarządu w załączeniu: nr 01/02/2018, nr 01/08/2018 i
nr 01 i 02/06/2019.
Przychody fundacji: Fundacja uzyskała przychód w wysokości 353979,66 zł. Całość przychodu
pochodziła z darowizn od osób fizycznych: 274071,08, firm: 68955,68 oraz z 1%: 10952,90 PLN.
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Oświadczenie Zarządu
Stosownie do art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września L994r. z poźniejszymi zmianami,
Zarząd FundacjiGood Life przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01.0].,2018r. do

3L.tż.20I8r., na które składają się:

r.)

Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 47 8L0,73 zl

2)

Rachunek Zysków

3)

lnformacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

i

Life

Strat zamykający się zyskiem netto netto 5 533,92 zł

dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisywanymi zasadami ustawy o
rachunkowości ,

rządu Fundacji Good Life

Fundacja Good [if*

§prawordanle firransowe la okres 03".S1.3$l8r.-31,12.2018r.

1.

lNFoRMAclE oGÓLNE

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone8o przez Sąd Rejonowy w
Warszawie, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.08.2at2 roku, pod

numerem KRS 0000430383.
Fu

ndacji nada no

n u

mer REGON 146254463,
:

N lP

:5252535677.

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie ul. Świętojerska 16 nr lokalu 18, O0-2O2 Warszawa.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Celem Fundacjijest:
a)Promocja współczesnych osiągnięć techniki i medycyny i umożliwienie korzystania z nich
społeczności, w szczególności poprzez prowadzenie oraz zlecanie w tym celu badań naukowych,

a

także opracowywanie nowych rozwiązań techniki i medycyny oraz wprowadzanie ich do obrotu;

b)Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w ogólnie pojętym znaczeniu
poprawy jakościżycia;
c)Popularyzacja idei zdrowego stylu życia oraz poszanowania środowiska;
d)Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju świadomości
prozd rowotnej społeczeństwa;

e)Działalnośćna rzecz organizacji, których celami statutowymijest: działalnośćnaukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i wdrażania nowoczesnych technologii poprawiających jakośćżycia
oraz współpraca z organizacjami zajmującymi się powyższymi celami.

2,

oKREs oBJĘTY sPRAWozDANlEM FlNANsoWYM

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia

3I.72,2OI8r.

3.

zAŁożENtE KoNTYNUAol DzlAŁALNośo GosPoDARczEJ

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.7arząd
Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności,
które wskazywałby na zagrożenia dla możliwościkontynuowania działalnościprzez organizację w
okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego
zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

4.

RACHUNKoWoŚ0, W wM METoDY WYCENY AKTYWÓW t
PASYWÓW(W TYM AMoRTYzAcJl), PoMIARU WYN|KU FlNANsoWEGo oRAz sPosoBU

PRZYJĘTE zAsADY(PotlTYKA)

SPORZĄDZANlA SPRAWOZDAN lA FlNASNOWEGO
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§prawced*ni* finansrywe ;a nknes $3.S1"283§r,-31.12.2S18r.

4.]..Format oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994roku o rachunkowości(Dz.U. zż0O9 roku nr t52 poz.1223 ze zmianami).

4,2.środkitrwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o

umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw,

przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w
którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie
oczekiwanych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści
przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartośćpoczątkową środka trwałego.

Środkitrwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności.
4.3.środki trwałe w budowie

Środkitrwałe w budowie są wycenione w wysokościogółukosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, notarialnych, sądowych itp.
Pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie
wykazane są również materiały inwestycyjne. Środkitrwałe w budowie nie są amortyzowane do
momentu zakończenia ich budowy ioddania do użytkowania.
4.4. Należnościkrótkoterminowe i

długoterminowe

Należnościsą wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Wartośćnależnościaktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartośćnależnościzalicza się odpowiednio
do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych -zależnie od rodzaju należnoŚci,
których dotyczy odpis aktualizacji.
Należnościumorzone/ przedawnione lub nieściągalnezmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizujące ich wartość.
Należnościumorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizujących ich wartośćlub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
4.5.Transakcje w walutach obcych

+

Transakcje w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu

obowiązującego w dniu zawarcia transakcji

Ę
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Sprarłozdani* finansoułe c* *kr** §3.§1.2$1Er,-31"12"2t}l§r.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty polski są przeliczane na

złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP na 30.12.20].8 roku. Powstałe z przeliczenia
różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.
4.6.Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu
zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
4.7.Fundusz statutowy
Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji wpisanej w rejestrze

sądowym oraz z przeniesienia wyniku finansowego ustalonego za poprzedni rok obrotowy, jeśliRada
Fundacji podejmie stosowną uchwałę,
4.8.Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy
Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalnościstatutowej tj. różnica między przychodami
statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych,, powiększony o pozostałe
przychody i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty i koszty finansowe,
Dodatni lub ujemny wynik finansowy zwiększa przychody lub koszty w następnym roku obrotowym
bądź jest odnoszony na fundusz statutowy w dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego przez Radę Fundacji,
4.9, Od roczony podatek

dochodowy

Fundacja nie tworzy rezerwy, ani nie ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Fundacja zgodnie z art. t7 ust. 1 pkt 4 i 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części,w jakiej dochód jest przeznaczony na

działalnośćstatutową.

Sporządzono 31.01.2018 roku.

Ędu Fundacji Good Life
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DoDATKoWE lNFoRMACJE l oBJAsNlENlA

L

INFORMACJA O ZDARZENIACH DOWCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU

FlNANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2.

lNFoRMAoE o zNAczĄcYcH zDARzENtAcH, JAKIE NASTĄP!ŁY Po DNIU B|LANSoWYM, A NlE
UWZGLĘDN|ONYCH W SPRAWOZDANlU FlNANSOWYM

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego tj. do dnia 3]- marca 2018 roku nie wystąpiły

zdarzenia, które nie zostały a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚC| NIEMATERIALNE t PRAWNE

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Urządzenia
techniczne i

stan na 3L.Lż.ż017 stan na 37.12.2018 Zwiększenie
0,00
ż525,72
4690,52

umorzenie
2164,8

maszyny

lnneśrodkitrwałe959,40

1721
4246,72

5649,92

4.

1037,4

0,00

lNWEsWcJE DŁUGoTERMINoWE

Na koniec roku sprawozdawczego Fundacja nie posiadała inwestycjidługoterminowych

5.

AKTYWA oBRoToWE
5. 1.

Należnościkrótkoterminowe

Należnościkrótkoterm inowe dotyczą rozrachun ków
5.2. l nwestycje

z fundatoram i.

krótkoterminowe

lnwestycje krótkoterminowe stanowią środkipieniężne na rachunku bankowym, kasie oraz Środków
pieniężnych w drodze. Saldo środków na dzień bilansowy zostało potwierdzenie przez Banki
prowadzące rachunki.
Zmiany stanu inwestycji krótkoterminowych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

środki w kasie
środkina rachunku bankowym
pieniężne w drodze
fśrodki

(/,,il,\)
\lr
\j

stan na 31-.L2,2017

stan na 3L.Lż.2OL8

24023,46
3814,56
99,00

23096,85
11,484,86
0

Sundacił &agd i"ife
§pr*w*ed*rł§ę finansotrye za ckres $1"$1.201§r.-31.1Z"2S38r"

5.3.Zapasy
Fundacja nie posiada zapasów na dzień bilansowy.

6.

KRÓTKoTERMtNoWE RozllczENlE MlĘDzYoKREsoWE

W roku obrotowym Fundacja wykazała tytuł podlegający rozliczeniom międzyokresowym w kwocie
].51,80 zł.

7.

KAPITAŁY

Na dzień 31,t2.żOL8r. kapitał własny Fundacji wynosi La2O04,86zl,

lnformacje o zmianach w funduszu własnym

Fundusz statutowy
Zysk(strata) netto roku

95370,94
-58002,06

stan na 3I.I2.20I8
9537o,94
5533,92

obrotowego
Fundusz podstawowy

1100,00

1100,00

38468,88

44002,8

stan na 3t.I2.20I7

_58002.06

Zysk(strata) z lat ubiegłych

8.

PoDzlAŁ zYsKu/PoKRYclE STRATY

Zysk z działalnościstatutowej z2O78 roku w wysokości 5 533,92 zł pokryje stratę z działalnoŚci
statutowej zżOL7 roku.
Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

9.

zoBoWlĄzANlA DŁUGoTERM|NoWE

!

KRÓTKoTERMlNoWE

Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

lnformacja o zmianach w zobowiązaniach krótkoterminowych

zobowiąza nia budżetowe

zobowiązania wobec
kontrahentów

stan na 31,12,2077
36I,4o

stan na 3L.12.2OI8

L979,73

369ż,93

234t,t3

3807,93

115

Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą zobowiązania wobec budżetu Państwa z tytułu zaIiczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec kontrahentów.
10.

zoBoWlĄzANlA WARUNKoWE, W TYM RÓWNIEZ UDzlELoNE PRzEzJEDNosTKĘ GWARANCJE
PORĘCZENlA, TAKŻE WEKSLOWE

Na dzień bilansowy Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniamioraz

ńnn''

0\

i

zobowiązaniami związanymi z działalnościąstatutową.

t

Fuł,:dac§e

§praw*eda*ię

{irłansoyve ga

*kres

fi

6ood Łif*

3.$1.?$1Sr"-31"tfr "źS3,Er.

11. pRzycHoDy z DzlAŁALNośct srłrurowEJ

darowizny od osób fizycznych
darowizny od firm
Wpływy z tytułu 1%

stan na 31,.12,2017
252 669,98

stan na 31,.I2.201,8

1 300,00

68955,68

75,10

10952,9

254045,08

353979,66

274071,,08

12. KoszTY PoDSTAWoWEJ DzlAŁALNoscl oPERACYJNEJ
Koszty podstawowej działalnościoperacyjnej obejmują w Fundacji koszty nieodpłatnej działalności

pożytku publicznego, nie obejmują odpłatnej działalnościpożytku publicznego ani działalności
gospodarczej, gdyż nie są one prowadzone.
Koszty nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego są to koszty wynikające z darowizn celowych

także koszty obsługi działań statutowych oraz koszty działalnościadministracyjnej.
Koszty działalnościpożytku publicznego obejmują
1)

Koszty działa lności adm inistracyjnej, w tym

materiały i energia
usługi obce
podatki i opłaty

stan na 31-.12,2017

stan na 31.72.2OI8

10 893,91

1-19ż2,81

36 948,01

39t94,52

390,00
4 358,45

0

delegacja

wynagrodzenia
pozostałe koszty

4 400,00
14 411-,39

4ool9,46
7968,2

7L 401,76

100629,39

1524,4

2)Koszty nieodpłatnej działalnościstatutowej, w tym:

koszty obsługi realizacji działań

statutowych
koszty darowizn

stan na 31.I2.20t7
9 683,24

stan na 3I.I2,2018
Iżl,L1,,88

ż3o 962,26
24o 645,50

247790,25

235678,37

13. Przychody finansowe i koszty finansowe
przvchodv finansowe

,.

rachunków bankowych

flO."aniz

/1\Ą,łi

U;j

stan na 31-.L2.2017

o.tż

stan na 31,.L2.żO1,8
209,8L

a

Fundacia §ood !"ife
§prawozdanię fixansowe aa okres Sl.Sl,.ż03,8r"-33.13.?838r.

Koszty finansowe
Odsetki zapłacone i
zarachowane
Ujemne różnice kursowe
Odsetki z tyt. zaległości
podatkowych

stan na 3t.t2.2OI7

stan na 3L.LZ.20L8

0

0,36

0

I72,87

0

62,68

235,9L
14. PoDATEK DocHoDoWY
Podatek dochodowy od wydatków na cele nie statutowe nie wystąpił,
1yskz rachunków zysku istrat różnisię od zysku z ClT-8 o kwotę 225,92 zł stanowiącą koszty
finansowe nieuznane podatkowo.
15. STRUKTURA ŚRoDKÓw

pltrulĘŻNYcH Do sPRAWozDANlA z PRZEPŁYWÓW PIEN!ĘŻNYCH

Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

16. INFoRMACJE o PRzEclĘTNYM ZATRuDNlENlU
Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

17, lNFoRMAoE o TRANSAKoACH z JEDNoSTKAM! PoWlĄzANYMI
W roku obrotowym Fundacja nie dokonywała transakcjiz podmiotami powiązanymi.
18. lNFoRMAoE o WYPŁACoNYM WYNAGRoDZENIU BIEGŁEGo REWIDENTA
Fundacja nie była zobowiązana do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało wypłacone,

Sporządzono 31-.01.2019 roku.
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Bilans AkĘwa (maxi)
Zestawienie na dzień31 :12-201 8

Aktywa trwałe

3. lnne wańości niematerialne

Zaliczki

4.
l l.

na

i

prawne

Wańościniematerialne i prawne

Rzeczowe aKywa tMałe

2 525,72
0,00
0,00

budowie

0,00
0,00
1.

Nieruchomości

2,

Wańości niematerialne i prawne

3. Dfu goterminowe aktywa

i.

fi

nansowe

udziały lub akcje

b)W pozostałychjednostkach,W których jednostka

ii.

iii.

posiadazaan9ażowaniew kapitale

inne papieryWańościowe

0,00

udzielone pożyczki

0,00

0,00
0,00

2. lnne rozliczenia międzyokresowe

43 554,01
0,00
0,00
0,00
4,ToWary
5.

Zaliczkina dostawy

Bilans Aktwa (maxi)
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Należnościkńtkoterminowe

1 .

223.07

8 830,50

0,00

0,00

0,00

0.00

do 12 miesięcy

0,00

0,00

powyżej'l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) z §ńułu
i,

ii.

dostaw i usług,
2

o

okresie spłaty:

miesięcy

inne

b)

2.

7

Należnościod jednostekpowiąanyń

Należnościodpozostalych jednostek,wktóryójednostka

posiadazaangażowaniew

kapitale

a)ztytułudostaw i usług, o okresiespłaty:

0,00

0,00

i.

do

miesięcy

0,00

0,00

ii,

powyżej12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,l2

b)ztytufu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeńspoł. izdr. orazinnych świadczeń
c)

inne

d)

doóodzonyń

3. Należności od

na drodze sądowej

0,00

pozostałch jednostek

7 223,07

a)z Mułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
i.

0,00

0,00

powyżej12 miesięcy

0,00

0,00

doóodzone

ll. lnwestycje
1.

na drodze sądowej

nansore

Wjednostkaó powiąanyń

udziałylubakcje
ii. inne papierywańościowe
i.

iii.

udzielone pożyczki

aĘwa fi nansowe
b) W pozostałyń jednostkaó
iV.

inne kófl(oterminowe

udzialylubakcje
ii. inne papierywańościowe
i.

iii,

udzielone pożyczki

iv. inne
c)

0,00
7 223,07

0,00
8

830,50

0,00

kótkoterminowe

Krófl<obrminoweakt}nłafi

a)

0,00

0,00

b)z$tułu podatków,dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. izdr. orazinnychświadczeń
c) inne
d)

830,50

do 12 miesięcy

ii.

l

0,00
8

kótkoterminowe aktywafi nansowe

0,00

27 937,02

34 581,71

27 937,02

34 581,71

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

środkipienięźne i inne aktywa pieniężne

27 937,02

34 581,7,|

środkipieniężnewkasie ina raóunku
inneśrodkipieniężne

27 838,02

34 581,71

i.

99,00

0,00

inneaktywa pieniężne

0,00

0,00

2. lnne irwestyqe krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00

151 ,80

ii.

iii.

IV.

Kńkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaĘ na kapitał (fundusz) podstawowy
). Udziały (akcje) własne
Ąktywa razem

0,00

0,0C

0,00

0,00

40 810,01

47 8,10,73

Konbcwydruku

Marek stachurski

'd t-,5
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Bilans Pasywa (maxi)
Zestawienie na d zień3'|

-1

2-201 8

i,i

Kapitały (fundusze) Własne
l.

Kapitał

(fu

ndusz) podstawowy

ll. Kapitał(fu ndusz)

zapasowy, Wtym:

i. nadwyżkawańościspzedaży (wańościemisyjnej) nadwańością nominalną udziałów
(akcji)

lll. Kapitał (fu ndUsz) z aktualizacji Wyceny, Wtym:

ztytułu aktualizacjiwańości godziwej

i.

lV. Pozostałe kapitały (fu ndusze) rezeMowe, W tym:

tWożonezgodniez umoWą (statutem) Spółki
ii. na udziały (akcje)własne

i.

Zyski (strata) z

V.

lat

ubiegłych

Vll. odpisyzzysku neftoW ciągu roku óbrotow. (Wielkośćujemna)

Zobowiazania i rezerwv na zobowiązania

1100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

95 370,94

95 370,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58 002,06
5

533,92
0,00

0,00

2341"13

3 807,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

długoterminowe

0,00

0,00

krótkoterminowe

0,00

0,00

Pozostale rezerwy

0,00

0,00

długoterminowe

0,00

0.00

krótkoterminowe

0,00

0,00

Zobowiązania długoterminoWe

0,00

0,00

Wobecjednostek powiązanyó

0,00

0,00

0,00

0,00

Wobecpozostałyń,iednostek

0,00

0,00

pożyczki

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Rezerwynazobowiązania
,l

RezeMa zMufu odroczonego podatku dochodowego
2. RezeMa na śWiadczeniaemerytalne ipodobne
.

i,

ii.

3.
i.

ii.

ll.

44 002,80

-58 002,06

Vl. Zysk (strata) netto

l.

38 468,88

1100,00

1 .

Wobecpozostałychjednostek,Wktórychjednostka

2.
3.

a) kredyty

i

Mułu emisji dłużnych papierów wańościowych

b) z

innezobowiązania

c)

posiadazaangażowaniew kapitale

fi

nansowe

d)inne
lll.
1

Zobowiązania krótkoterminowe
.

0,00
0,00

do 12 miesięcy

0,00

0,00

powyżej12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

do 12 miesięcy

0.00

0,00

powyżej12 miesięcy

0,00

0,00

ii.

i

usług, o okresie wymagalności :

posiadazaangźoWanieW kapitale

2.Wobecpozostałyńjednostek,wktórychjednostka
a)zMułu dostaw iusług, o okresie wyma9alności:
ii.

b)
3.

inne

ZobowiązaniaWobec pozostavń jednostek
a)

kredW i pożyczki

Mufu emisji dfużnyń papierów wańościowych
c) inne zobowiązania finansowe
b) z

d)ztytułu dostaw iUsług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy

i.

ii.

e)

3 807,93

0,00

a) z tytułu dostaw

i.

0,00

2341,13
0,00

Wobecjednostekpowiązanyń
i.

0,00

powyżej12 miesięcy

zaliczki otrzvmane na dostawy

f) zoboWiązania Wekslowe

BilansPaswa(maxi)

0,00

0,00

2 341,13

3 807,93

0,00

23,67

0,00

0,00
0,00

0,00
1979,73

3

669.26

197s,73

3

669,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rachunek Zysków i Strat {maxi} - kalkulacyjny
Zestawienie na dzień

31

- 1

2-2a1 7

31,1z,2o17

31-12-2ó16

Prżychody ze sprżedażYproduktów, towarów i materiałów w tym
f

.

Przychody netto ze sprzedży produktół

2. Przychcdy netlo Ze

spźedźytow3ró,V

0,00;

i rnateriałó^l

l(osrty §pru§danych produktów, tow§rów i materiałóą
_

włm:

od jednostek po\ł/iąanych

,l,

Koszt wytworzenia sprzedanych produktóW

2,

Wańość §prżedanych tolvarół imateriałół

Zysklstrata bru§o na sprżeclaży (A_B}
Xoszty sprzedaĄ
88
,

Zysklst.ata na §przedaży (C-D-E)
Pożo§tałe prrychody operacyjne
Z}€k ze zbycia niefinan§ovt/ych

1,

l 2 DolT]9
i

3. Aktualiżacja

ak§^,łló^l

71 401,

trw"łych

wańościakiF§ó/v niefinanss^/ych

4. lnne pFzy§hody op€racyjne

.

316,18

-88 316,r8i

337 O07,37

1.

strata z tytułu zbycia niefinans§ł/ych akty\#ói/trwałych

2,

AKualizacia wańŃci akływół niefinanscłvych

j

0,00i

Zysklstrata na działalnościoperacyjnej {F+G-H}

41

594,5,ti

4{

596,26:

-58 002,,l

1, Dywidendy z tytułu udziałful w zyskach, w tyrn
a) od jedno§tek po\rłi*anych, W tym:

l

j. w których

jedńostka p6iada żaangźowanie w kapitaie

b) odjednostek pozo§tałych.

wtym

i, w których jednostka po§iada
2. od§etld,
a} od

3.

Zaangż$/anie

kapitale

W

wtym

jednostek powi€anych

ż,lsk z Mułu rozchodu aktywów llnansonrych,

W

tyn

4, Aktualizacja wartŃ§i akł^^óil finanso|^/ch
5. lnne

I
L

1, od§etki,

wtym:

a) dla,jedr§stek

2, Strata z

p$,iąanych

tytułt!1919Ęu aktvwóll finan§owych, w

tym:

a) W jednostkach powiążanych
3,

Aktualizacja }Jartości ak!łłółfinanswvych

podatek dochodor,vy
Pozostałe obowiązkolr9e zrnniEszenia zysku {zwiększenia §traty)

Zysk {strata) netto (L-frl-N}

0,00i

-58

Strona 1 l
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