
Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności"
ul. Podleśna 10, 60-040 Puszczykowo
NIP:7831734547

w PLN 

AKTYWA

Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów 31-12-2017 31-12-20178

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 185,56 430,41

   I. Zapasy 
   II. Należności krótkoterminowe 0,00 129,01
   III. Inwestycje krótkoterminowe 185,56 301,40
   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 

Aktywa razem 185,56 430,41

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2018
                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
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Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności"
ul. Podleśna 10, 60-040 Puszczykowo
NIP:7831734547

w PLN 

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 31-12-2017 31-12-2018
1 2 3

A. FUNDUSZ WŁASNY 1 102,53 402,37

   I. Fundusz statutowy 2 100,00 2 100,00
   II. Pozostałe fundusze 
   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 914,44
   IV. Zysk (strata) netto -997,47 216,81

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 28,04

   I. Rezerwy na zobowiązania 
   II. Zobowiązania długoterminowe 
   III. Zobowiązania krótkoterminowe 28,04
   IV. Rozliczenia międzyokresowe 

Pasywa razem 1 102,53 430,41

Poznań, 26-03-2019

Małgorzata Ornoch-Tabędzka

..........................................
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Anna Kręglewska

Stan pasywów na dzień:

Zarząd 
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Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności"
ul. Podleśna 10, 60-040 Puszczykowo
NIP:7831734547

 Kwota za rok 
obrotowy 2017 rok 

 Kwota za rok 
obrotowy 2018 

rok 

1 2 4 4

A. Przychody z działalności statutowej 63 760,63 5 700,00
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 63 760,63 5 700,00
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty działalności statutowej 64 228,82 5 636,92
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 64 228,82 5 636,92
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -468,19 63,08

D. Przychody z działalności gospodarczej 500,00
E. Koszty działalności gospodarczej 340,97
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 159,03

G. Koszty ogólnego zarządu 448,80 5,30

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -916,99 216,81

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,02 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 

K. Przychody finansowe 
L. Koszty finansowe 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -916,97 216,81
N. Podatek dochodowy 
O. Zysk (strata) netto (M-N) -916,97 216,81

Poznań, 26-03-2019

Małgorzata Ornoch-Tabędzka

..........................................
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Anna Kręglewska

Zarząd 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2018

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)



Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności" 
ul. Podleśna 10, 60-040 Puszczykowo 
NIP:7831734547 
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
 

 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 rok 
 

1. ‘Fundacja pod nazwą Fundacja „Przestrzeń aktywności, rozwoju i kreatywności” jest 
ustanowiona przez: Małgorzątę Ornoch-Tabędzką, córkę Zbigniewa i Wandy 
zamieszkałą w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 10, Pesel: 53040902845, Jakuba 
Tabędzkiego, syna Krzysztofa i Małgorzaty zamieszkałego w Puszczykowie przy ul. 
Podleśnej 10, Pesel: 79101714356, obywateli polskich zwanych dalej „Fundatorami” 
 

2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej Pawła Kłosa w Poznaniu przy u. Mielżyńskiego 20/4 
 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego tj. ustawy z dnia 
06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U.96.873)  
 

4. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto 
i Wilda. Fundacja została zarejestrowana dnia 10-12-2015 pod numerem 0000591208. 
 

5. Siedziba Fundacji mieści się w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 10. 
 

6. Fundację powołano na czas nieokreślony. 
 

7. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie sporządzono za 
2018 rok. 
 

8. W bieżącym roku obrotowym w skład Fundacji nie wchodziły wewnętrzne jednostki 
organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania 
finansowego, Fundacja nie była więc do sporządzania łącznego sprawozdania 
finansowego. 
 

9. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 

 
10. Fundacja „Przestrzeń aktywności, rozwoju i kreatywności” posiada numer  

NIP: 7831734547 
Regon Fundacji 363200901 
Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT..  
 

11.  Prawo do reprezentacji Fundacji przysługuje Zarządowi. 
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12. Podstawowym celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego na rzecz rozwoju 
kultury, społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej (obywatelskiej, 
kulturowej) poprzez rozwój aktywności i twórczej kreatywności różnych grup 
społecznych (etnicznych, zawodowych i wiekowych).  
 
W szczególności celami Fundacji są: 

 podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i 
kulturowej 

 wspomaganie działań twórczych, artystycznych i innowacyjnych w każdej 
grupie wiekowej i społecznej 

 ochrona i promowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  
 ochrona i promowanie dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu 
 kształtowanie i propagowanie postaw ekologicznych, 
 propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu, 
 promowanie dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego jako skutecznych 

narzędzi kształtowanie postaw obywatelskich  i rozwiązywania konfliktów 
społecznych, 

 wspieranie wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych uwalniających potencjał 
twórczy i wyzwalających przedsiębiorczość 

 wspieranie i promocja aktywnego udziału w kulturze, 
 wspieranie rozwoju osobistego osób w każdym wieku i wśród przedstawicieli 

obu płci, 
 rozwój współpracy i integracji międzypokoleniowej w różnych grupach 

społecznych, 
 aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, 
 wspieranie działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie 

patologiom społecznym,  
 wspieranie podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, 
 rozwój kultury fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywności intelektualnej osób powyżej 60 roku życia, 
 promocja pomocy wzajemnej i organizacji wolontariatu, 
 wspieranie działań i rozwoju III  sektora, 
 stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych i twórczych, 
 promowanie nowych technologii i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, 
 wspieranie aktywności fizycznej i procesów wychowawczych wśród dzieci i 

młodzieży, 
 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,  
 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz zasad sprawiedliwego 

handlu 
 rozwój kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, 
 wspieranie integracji wielokulturowej i poszanowania odrębności 

narodowościowej, etnicznej i religijnej, 
 upowszechnianie swobód obywatelskich, wolności i praw człowieka oraz 

pomoc ofiarom prześladowań i  konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą. 
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13. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów 
i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania 
w stosunku do których ustawa pozostawia prawo wyboru: 

 rachunkowość fundacji jest prowadzona przy pomocy systemu komputerowego 
REWIZOR 

 ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym kont zespołu 4 a 
następnie rozliczane są na miejsca ich powstawania (zespół 5) 

 przy wycenia poszczególnych składników majątku stosowana jest zasada 
ciągłości i kontynuacji działalności. 
 

14. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wycenia wg 
następujących zasad: 
w ciągu roku: 

 środki trwałe, środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia 

 papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych wg cen nabycia 
 środki pieniężne, należności, zobowiązania oraz kapitały ujmowane są w 

wartości nominalnej 
na dzień bilansowy: 

 środki trwałe, środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia lub 
wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe 

 należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty 
 środki pieniężne, kapitały ujmowane są w wartości nominalnej 
 Fundacja w 2018 nie nabywała i nie amortyzowała środków trwałych. 

 

15. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe składające się z  Bilansu, rachunku 
zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego oraz informacji dodatkowej zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości. Fundacja zgodnie z ustawą o 
rachunkowości spełnia kryteria jednostki małej w związku z tym nie sporządza 
Rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale oraz Sprawozdania 
z działalności. 

 
 
Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności" sporządza rachunek zysków i 
strat w wariancie kalkulacyjnym 
 
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  
 
Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 
 
I. Informacje i objaśnienia do bilansu 
 
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów rozbudowy i modernizacji.  
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Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawia poniższa tabela  
 

Wyszczególnienie 

    Grunty 
własne i 

wieczysta 
dzierżawa 

   
Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

   
Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

    Środki 
transportu 

    
Inne 

środki 
trwałe 

Spółdzielcze 
własnościowe 

prawo do 
loku 

mieszkalnego 

Środki trwałe razem 

1. Wartość brutto 
środków trwałych 
na początek okresu  

                  
-    

                  
-            800,00  

                    
-    

          
200,00                   1 000,00  

2. Zwiększenia (z 
tytułu) 

                  
-    

                  
-                    -    

                    
-    

                 
-    

                        
-                              -    

  -  zakupu  
                    -    

                    
-    

                 
-                                -    

  -  przyjęcia z 
inwestycji    

                  
-        

                 
-                                -    

   - aktualizacji 
wartości 

                  
-                                        -    

   - inne 
                  
-    

                  
-          

                        
-                              -    

3. Zmniejszenia (z 
tytułu) 

                  
-    

                  
-                    -    

                    
-    

                 
-                                -    

  - sprzedaży 
                    -    

                    
-    

                 
-                                -    

  - likwidacji 
                    -      

                 
-                                -    

   - inne                                       -    
4. Wartość brutto 
środków trwałych 
na koniec okresu 

                  
-    

                  
-            800,00  

                    
-    

          
200,00  

                        
-                   1 000,00  

5. Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
początek okresu   

                  
-    800,00 

                    
-    200,00   1000,00 

6. Amortyzacja za 
okres    

                  
-    0  

                    
-    

          
0    0  

7. Zmniejszenia 
amortyzacji (z 
tytułu) 

                  
-    

                  
-                    -    

                    
-    

                 
-                                -    

   - sprzedaży 
                    -    

                    
-    

                 
-                                -    

   - likwidacji 
                    -      

                 
-                                -    

   - inne                                       -    
8. Skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
koniec okresu 

                  
-    

                  
-            800,00  

                    
-    

          
200,00                   1 000,00  

9. Wartość netto 
środków trwałych 
na koniec okresu 

                  
-    

                  
-                    -    

                    
-    

                 
-    

                        
-                              -    
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2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych – nie wystąpiła. Nie dokonano odpisów 
aktualizujących wartość aktywów trwałych. 
 

3. Fundacja nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych. 
 

4. Fundacja nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów. 
 

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych 
używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego: nie występuje. 
 

6. Fundacja nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 
zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji. 
 

7. Odpisy aktualizujące należności – nie wystąpiły. 
 

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: nie dotyczy 
 

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan  
końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z 
aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale 
(funduszu) własnym- zmiany nie występowały 

 
10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy- nie 

dotyczy. 
 

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy. 

 
12. Zobowiązania długoterminowe – nie występują. Na koniec 2018 roku zobowiązania nie 

występują. 
 

13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 
charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje. 
 

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie 
występują. 
 

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej 
pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności 
podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie 
dotyczy 
 

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 
zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych 
w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub 
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stowarzyszonych-  
nie występuje 
 

17. Fundacja nie wycenia  składników aktywów nie będące instrumentami finansowymi 
według wartości godziwej. 
 

18. Fundacja nie posiada instrumentów finansowych. 
 

19. 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 
 
 
 

 
 
II. Informacje i objaśnienie do rachunku zysków i strat. 
 
1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów 

w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem 
zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług przedstawia –  
w 2018 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
Umowy o usługi długoterminowe – nie występują. 
 
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym 
przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i 
nieodpłatną: 
 

Przychody z działalności statutowej  5700 

Składki brutto określone statutem 0,00 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5700 

Środki z dotacji  
5000 

Darowizny 
500 

Wpłaty Fundatorów na cele statutowe 200 

    

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

Pozostałe przychody określone statutem 0 

Przychody z działalności gospodarczej 500 

 
 
 

2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne określone statutem, 
o strukturze kosztów administracyjnych oraz podziale kosztów na działalność statutowa 
nieodpłatną i odpłatną: 
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Informacje o strukturze kosztów 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5636,92 

świadczenia pieniężne: 0,00 

świadczenia niepieniężne: 5636,92 

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

świadczenia pieniężne: 0 

świadczenia niepieniężne: 0,00 

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0 

świadczenia pieniężne 0 

świadczenia niepieniężne 0 

Koszty działalności gospodarczej 340,97 

Koszty administracyjne: 5,30 

- zużycie materiałów i energii 0 

- usługi obce 5,30 

- podatki i opłaty 0 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 

- amortyzacja 0 

- pozostałe koszty 0 

  

  

 
 
 
 

3. Dane o kosztach rodzajowych: 
 
 

Koszty działalności statutowej - nieodpłatnej 5636,92 zł 

      amortyzacja 0,00 zł 

      zużycie materiałów i energii 0 zł 

      usługi obce 1302,09 zł 

     podatki i opłaty 0,00 zł 

     wynagrodzenia 4290,00 zł 

     ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 44,83 zł 

     pozostałe koszty rodzajowe 0,0zł 

Koszty działalności statutowej - odpłatnej 0,00 zł 

      amortyzacja 0,00 zł 

      zużycie materiałów i energii 0,00 zł 

      usługi obce 0,00 zł 

     podatki i opłaty 0,00 zł 

     wynagrodzenia 0,00 zł 

     ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł 

     pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł 

Koszty działalności gospodarczej 340,97 

      zużycie materiałów i energii 340,97 

Koszty ogólnego zarządu 5,30 zł 

      amortyzacja 0 zł 

      zużycie materiałów i energii 0,00 zł 
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      usługi obce 5,30 zł 

     podatki i opłaty 0,00 zł 

     wynagrodzenia 0,00 zł 

     ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł 

     pozostałe koszty rodzajowe 0,00 zł 

 
 

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie występują. 
 

5. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie 
występują. 
 

6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występują. 
 

7. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto  
 

Wyszczególnienie Wartość 

1 2 

1. Wynik finansowy brutto                                   zł  

2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w 
księgach roku bieżącego) (+) 

216,81   zł  

a) różnice trwałe                                                   -   zł  

– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada 
poniesionym wydatkom zwróconym w jakiejkolwiek formie 

                                                  -   zł  

b) różnice przejściowe                                                   -   zł  

3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach 
lat ubiegłych (różnice przejściowe) (–) 

                                                  -   zł  

4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego                                                   -   zł  

a) różnice przejściowe (–)                                                   -   zł  

b) różnice trwałe (–)                                                   -   zł  

5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych 
lat ubiegłych(różnice przejściowe) (+) 

                                                  -   zł  

– zapłacone odsetki od należności   

– pozostałe   

6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane 
statystycznie) (+) 

                                                  -   zł  

– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na 
podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia) 

                                                  -   zł  

7. Przychody/dochody wolne o podatku przeznaczone na cele statutowe  lub inne cele 216,81 zł  

8. Podstawa naliczenia podatku dochodowego -                                         0 zł  

 
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, 

które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – 
nie występuje 
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9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie występuje. 
 

10. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: 
nie występują 
 

11. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie – brak 
 

III Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w 
walutach obcych – nie dotyczy 
 
IV Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – jednostka nie 
sporządza rachunków przepływów pieniężnych.  
 
V.  Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia 
osobowe 
 
1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki –brak 
 

2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi – nie występują 
 

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 
zawodowe: Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 
 

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 
administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz 
wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 
charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w 
związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu 
– nie dotyczy 
 

5. Sprawozdanie Fundacji za 2018 rok nie podlega badanu przez Biegłego Rewidenta. 
 

VI  Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki 
rachunkowości – nie występują. 
 

VII Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji nie 
występują. 
 

VIII Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za 
okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy 
 

IX Zagrożenia dla kontynuowania działalności – nie występują 



 10 

Pozostałe informacje i objaśnienia –nie występują 
 

X Informacje o Udziałach i akcjach własnych  – nie dotyczy. 
 
      
                          
  Poznań, dnia 26-03-2019 r. 

 


