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Fundacja,,Nie będziesz sam"
83-322 Stężyca
ul. Wrzosowa 5

NIP 5892015047

UCHWAŁA Nr 1

Rady Fundacji ,,Nie będzie z am"
w Stężycy

Rada Fundacji rrNie będziesz am" na zebraniu

w dniu 30.06.20l9 r. zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe za2018 r.
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i.-7 --r" /
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e-Sprawozdanie finansowe J PK_SF
dla jednostek OPP w złotych (jednostki, o których mowa w ań. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,

zgodnie zZałącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości)

za
Od (dzień - miesiąc _ rok)

01-01-2018
Do (dzień - miesiąc - rok)

31-12-2018

imię i nazwisko, data i podpis imię l nazwisko, data i podpis

Syg natura:

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formulaze. SFJoPz (1) NlE BĘDzlEsz sAM

A. l

FUNDACJA "NlE BĘDZ|ESZ SAM"

1b.Ac|r33 ' : ,:,'::, l,, ,: ,:,.,,, '

IPolska 
I

,,,:,.:;

Województwo
pomorskie

Gmina

Stęzyca
Ulica

Wzosowa
Nr domu l Nr lokalu

5l
Miejscowość

Stęzyca
Ix
I 
gg-szz 

I stęzy.u
..-.....T

B.I
Data wypełnienia (dzien - miesiąc - rok)

30-03-2a19



ldentyfikator podatkowy N IP podatnlka

58920 15047
Nułner KR

000052 4470

Wprowadzenie do
zgodnie zZałącznikiem Nr 6 do

s p rawo zda n ia fi n ansoutfcgo
ustawy o rachunkowo, ci fiedno tka OPP)

1a, Haewa pełna

FUNDACJA "NlE BĘDZIESZ SAM"

Uliea

Wrzosowa
lłlloJscowość

Stęzyca
t{od pocetowy

83-322

2, Czag trwenił driałalności jednoatkin jeżeli jest ograniceony

od

dcl

--ffi TAK, caa trwania działalnośei jest ograniceony

3" Okreg o-b}ęty pfewoudaniem finansowyrn

od 01-01 -2018 tlo 31-12-2018

4a, cry 3pia ozdrnl flnansow uo*lało,porrądrong pŁy zdd.nlu ionlynuowanl. ddat lno&l gospodarca.l pr.3rredrro.*ę w &Jąc.J 3l? przawldźlgć
prły*doścl:

Ni TAK {działa|nośc iędnostki będzie k*ntynuowana} ffi NlE {daiałalno Ć iędno*thi nie będeie kontynuęwana}

4b, llłskrranle, czy nl bffiąą okol|canośc} wckaa{ąco na zqrożsnle kontynuowenle dzlrłrlnoścl

ffi tnr 1uralr otolicmości w kazuiących na zagroźenb konlynuowania dzial,) il tlle (wysrąpw oko|iczno{ici W l zuiąc6 na zagrożenio kontynuo/irania dżbl.)

4c" Opis okolicznaści rvskazuiących na uagrożanie kontynuowania driałalności

C. &asady {poliĘka} rachunkowości
s. Omótllgnl prry]ętych ra ad {polltykl) rachunkowośc|, w zak,?ślg wJsklm u tawa porostawlr r dnoerce grawo tvybonr

1,Księgi rachunkowe prowadzone sąpfzez upoważnioną osobę w programie komputerowym
2,Za datę roapoczęcia i zakończenia roku obrotowego przyjmuje się rok kalendazowy
3.Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego w ciągu 15 dni od pierwszego dnia obrotowego
4.Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy w ciąu 3 miesięcy od ostatniego dnia popzedniego
roku obrotowego
S.Jednostka rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.
6.Nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia
Z, N |ę s_pogądaą z, n ian:y Ką p i tą l ę*f.t,_n d_q zu wJa.gnvm__._ _

Wydrukowano z prograrnu fillUp,pl Przyjazne formulaze. SFJOPZ (1) NlE BĘDZIESZ SAM

Kraj

Polska
llYojewódłtrvo
pomorskie

Powiat

kańuski
Hr domu l Nr lokalu

5



8. Jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących wartości aktyłvow i pasywow.

sb. omówlenle metod wysony aktywćw l patywów (tatżo łmortyzccJl}

1.Stosowane metody vyyceny aktywow i pas}^/vow

Zasady rachunkowości pzyjęte pzy spoządzeniu sprawozdania finansowego na
31 grudnia 2018 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku z późniejszymi zmianami , zwaną dalej Ustawą ,która określa
między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce
sprawowa nia zaządu na terytori u m Rzeczypospol itej Polskiej.
Zapisy księgowe prowadzone sąwedług zasady kosztów biezących / wańości
spzedaży.

A. Amortyzacja
Odpisy amońyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych dokonywane są na podstawie Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiącego Załącznik do Ustawy zdnia 15.02.'1992 'O podatku dochodowym od
od osób prawnych ".

B. Wartości niematerialne i prawne

Wańości niematerialne i prawne o wańości początkowej vlyższej niż 10.000 zł.
ujmowane sąw ewidencji wańości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane

od miesiąca po ich pzekazaniu do użytkowania zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych.

c. Środkitnrrlałe

Środki trwałe o wańości początkowej wyższej niż 10.000 zł ujmowane są w ewidencji
środków tnrvałych oraz amofizowane liniowo od miesiąca po ich przekazaniu
do uzytkowania zgodnie z amortyzacją podatkową.

D, Wycena materiałów

Zakupione materiałly ujmowane sąw księgach pomocniczych w ewidencji
wańościowej i odpisywane sąw koszty zużycia w dacie ich nabycia w cenie zakupu.

E. Nalezności długoterm inowe, nalezności krótkoterm inowe i roszczenia

1,Nalezności długoterminowe ,należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane
są w wańości nominalnej.

2.Należności wyceniane sąw kwocie wymagającej zapłaty.Kwota ta obejmuje
oprócz wańości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie
należności .Odsetki te są księgowane na dobro pzychodów finansov/ych..

3.Należności pzedawnione są ujmowane w pozostałe koszty operacyjne.

l. Zobowiązania dłu goterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaĘ. Kwota ta obejmuje
oprócz wańości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie
zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciężar kosztów finansowych.

J. Aktywa ipasywa

Aktywa wyrażone w walucie PLN
Pasywa wyrażone w walucie PLN

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formulaze. SFJOPZ (1) NtE BĘDzlESz sAM



!c. omótfllenls m*tod poml.ru wyrrlru nnan

1 . Pomiar wyniku finansowego

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

2.Sposób spoządzania sprawozdania fi nansowego

Jednostka nie osiąnęła dwóch ztzech wielkościwymienionych w ań.50 ust.2
Ustawy , w związku z czym sporządza sprawozdanie finansowe w wersji
uproszczonej.

3,Pzedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod
księgowości

Nie dotyczy.

5.Pzedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego zmian spoządzania sprawozdania finansowego

Nie dotyczy

:

s;, ltlś ne.g,,6ł*t ibfiii,l,,., .P ifi::*łndania.

lnforrnacja u rcłsgólawia|ącat wynikająca l potreeb lub specrfliii óno$tti

lnformacja dodatkowa
zgodnie z7aŁącanikiem Nr do ustawy o rachunkowości fiednostka opp)

:,"''
;. ].]; ].]l

Wydrukowano z programu fillUp.pl Pnyjazne formularze. SFJOPZ (1) NlE BĘDZ|ESZ sAM



Opis {§ość) lnformacjl dodatkowei

l. Uzupełniające dane do bilansu

1. Szczegołowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków trwałych , wańości
n iematerial nych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wańość środków trwałych na koniec 2018 r. wynosi 0

2.P odział należności według pozycji bilansu

Należności za2O18 r. nie wystąpiły.

3.Dane o struktuze własności orazzmian funduszu podstawowego

Fundusz podstawowy Fundacji wynosi 4.513,44 zł.

4,PropozyĄe co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk za 2018 r w kwocie 1.327,50 zł. proponuje się przeznaczyć w całości na cele statutowe.

5.Podział zobowiązań według pozycji bilansu

Zob owiązania n i e wystąpiły

6.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Nie wystąiły

ll. lnformacje objaśniające do rachunku zysków i strat

, ,,, 
], l 1 .Struktura rzeczowa i terytorialna zrealizowanych pzychodow

I Pzychody z działalności statutowej 2.327,50

I Wpłaty osób fizycznych , firm 780,00

I dotacje 1.000,00

| 1% podatku U7,50
| 2. Koszty r ealizacji dzi ała l ności statutowej

I nieodpłatnej pożytku publicznego 1.000,00

I 
usługi obce 1.000,00

j
I' 
| 3. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
I

I WyniX na działalności statutowej 1.327,50
I

l
I

| 4. Podstawowe informacje dotyczące pracowników
I

I 
Fundacja w 2018 r. nie zatrudniała pracowników i nie wypłaciła wynagrodzeń

I

| ł.lntormacle o znaczących zdazeniach dotyczących lat popzednich ujętych w sprawozdaniu
| finansowym za rok obrotowy.

I Nie dotycząFundacj|.

Wydrukowano z programu fillUp.pl Pzyjazne formulaze, SFJOPZ (1) NlE BĘDZ|ESZ SAM
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Rachunek zysków i strat
zgodnie zZałącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości fiednostka OPP) w złotych
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A. Przychody z działalności statutowej 2 327,5a 990,00 0,00

! JrŁŁ.dy 
= 

.i..9pl.tnej działalności pozytku publicznegq 2 327,50 990,00

ll. Przychody z odpłatnej działalności pozytku publicznego

lI|. P rzychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 1 000,00 630,1 9 0,00

l. Koszty nieodpłatn ej działalności pozytku publicznego 1 000,00 630,1 9

ll. Koszty odpłatnej dzi ałalności pozytku publicznego

I ! I. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1 327,50 359,81 0,00

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata| z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 0,00

G. Koszty ogolnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C*F-G) 1 327,50 359,81 0,00

l. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+|-J+K_L) 1 327,50 359,81 0,00

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) 1 327,50 359,81 0,00

llyPTłĘ{ |IFWĘ|T
' imię i nazwisko, data i podpis

......
imię i nazwisko, data i podpis

imię i nazwisko, data i podpis
:":"."",imię i nazwisko, data i podpis

Sygnatura:

Wydrukowano z programu fillUp.pl Przyjazne formulaze. SFJOPZ (1) NlE BĘDZlEsZ sAM Strona 1 z 1
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Bilans
zgodnie zZałącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPp) w złotych

tl SlYY1,,,l''*"ł,
l:;:=]1alT:]=,11i

l,l.,l1.si001,,

Wartośc| niematerialne i prawne

ll. Rzeczowe aktywa tnruałe

!l|. N ależności długoterm inowe

lV. lnwestycje długoterm inowe

I

I

I

l

l

l
i

I

i

]

l
l_--*-__.-_,-_-

lv. Długoterminowe rozl|czenia międzyokresowe
. ł: _l,----a _-:-:iiffi:-];]T-::=]:]ffiffiT-Iłi-TF:ffi

i

i

i ll. Nalezności krotkoterminowe 
i

|lll. lnwestycje krotkoterminowe 
i

iIV. Krotkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
i

-

- ,, "",

5 840,94

0,;00

4 513,44

Aklyry3:L119m
,,,.,,l0';00

,pfiśvftA
kończący bieżący
iO*;.,,ÓU,iOtó l,.,,t.,',,'',,"

,,,,:,,,, :',,,,,',:,,,

kwota,na dzień
Xo,n,cŹąćy: pópneOn i

lor.Ónrótb,w' " ,',, ,, , ,,,.i

przekształcone,dane
porównawcze za
popruedni rok obrotowy

3$

:]:::||i:::::]::,|

12i2.$l17:
,,,1 | .|, l

]:] ]]:, :

,,::::' :. ,:::: ,,!,:,i

li,,,;.;,:],:1:1,:,:; 
jli,l;;:li:;:';;.::||i::ii:],.i,,l,

A'.,, F,u,ńld U se,,llWła'śnyr , .,,.,'l.;l.ll,,8ł6194

4 153,63

359,81

lV. Rozliczen ia m iędzyokresowe

Ęąęyyl:talęT

:":"."",
imię i nazwisko, data i podpis imię i nazwisko, data i podpis

Sygnatura:
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