
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-06-27

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO
31-007 KRAKÓW
WIŚLNA 12 
0000125605

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2016 do 31.12.2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, organom statutowym Fundacji nie są 
znane jakiekolwiek okoliczności wskazujące na zagrożenie tej działalności w dającej się przewidzieć 
przyszłości.
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

a. Wartości niematerialne wyceniono wg ceny nabycia na kwotę 6 499,39 wartość umorzenia wynosi 6 499,39
b. Środki trwałe wyceniono wg cen nabycia na kwotę 79 704,73 wartość umorzenia 78 422,49. Odpisy 
amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych Dz. U. Nr 21 poz. 86 z 1992r. z późniejszymi zmianami na podstawie sporządzonego planu 
amortyzacji.
c. Należności długoterminowe nie wystąpiły
d. Inwestycje długoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i wykazano w bilansie w pozycji 
IV.
e. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły
f. Należności i roszczenia wyceniane w kwocie należnej zapłaty 33 622,93 zł
g. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej 125,90 zł.
h. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty na kwotę 23 266,99 i wykazano 
w pozycji B. III.
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BILANS
sporządzony na dzień: 2016-12-31

FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO
31-007 KRAKÓW
WIŚLNA 12 
0000125605

Stan na

2016-01-01 2016-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 1,369,205.61 1,367,282.24

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 3,205.61 1,282.24

1 Środki trwałe 3,205.61 1,282.24

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 3,205.61 1,282.24

d) środki transportu 0.00 0.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

3 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 1,366,000.00 1,366,000.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 1,366,000.00 1,366,000.00

a) w jednostkach powiązanych 1,366,000.00 1,366,000.00

- udziały lub akcje 1,366,000.00 1,366,000.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 7,545.05 33,748.83

I Zapasy 0.00 0.00

1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 400.00 33,622.93

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Należności od pozostałych jednostek 400.00 33,622.93

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 400.00 33,300.00

- do 12 miesięcy 400.00 33,300.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0.00 0.00

c) inne 0.00 322.93

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 7,145.05 125.90

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7,145.05 125.90

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7,145.05 125.90

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7,145.05 125.90
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- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0.00 0.00

D Udziały (akcje) własne 0.00 0.00

AKTYWA razem 1,376,750.66 1,401,031.07

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 1,337,346.80 1,377,764.08

I Kapitał (fundusz) podstawowy 5,000.00 5,000.00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0.00 0.00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

0.00 0.00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0.00 0.00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0.00 0.00

- na udziały (akcje) własne 0.00 0.00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 1,333,171.12 1,332,346.80

VII Zysk (strata) netto -824.32 40,417.28

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39,403.86 23,266.99

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0.00 0.00

3 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

e) inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 39,403.86 23,266.99

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00
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Sporządzono dnia: 2017-06-27

Edyta Płachta

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

Aleksander Kardyś

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

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 39,403.86 23,266.99

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 31,671.47 9,419.47

- do 12 miesięcy 31,671.47 9,419.47

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

3,580.90 3,551.18

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 6,520.96

i) inne 4,151.49 3,775.38

4 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem 1,376,750.66 1,401,031.07
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FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO
31-007 KRAKÓW
WIŚLNA 12 
0000125605

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek 
powiązanych

144,354.60 178,540.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 144,354.60 178,540.00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)

0.00 0.00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

B. Koszty działalności operacyjnej 133,861.74 173,194.93

I. Amortyzacja 356.18 1,923.37

II. Zużycie materiałów i energii 636.33 89.28

III. Usługi obce 29,113.01 11,400.00

IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 0.00 0.00

V. Wynagrodzenia 2,100.00 14,763.00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 0.00 869.28

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 101,656.22 144,150.00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 10,492.86 5,345.07

D. Pozostałe przychody operacyjne 1,277,099.38 789,333.71

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

IV. Inne przychody operacyjne 1,277,099.38 789,333.71

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,217,833.28 736,353.40

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 56,492.58 52,978.57

3. Inne przychody operacyjne 2,773.52 1.74

E. Pozostałe koszty operacyjne 1,288,212.27 754,262.20

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 1,288,212.27 754,262.20

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,229,791.21 698,958.57

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 56,492.58 53,069.32

3. Inne koszty operacyjne 1,928.48 2,234.31

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -620.03 40,416.58

G. Przychody finansowe 3.58 0.90

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0.00 0.00

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2016-12-31
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 2017-06-27

Edyta Płachta

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

Aleksander Kardyś

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

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0.00 0.00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 0.00 0.00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

V Inne 3.58 0.90

H. Koszty finansowe 207.87 0.20

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0.00 0.00

IV. Inne 207.87 0.20

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) -824.32 40,417.28

J. Podatek dochodowy 0.00 0.00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

L. Zysk (strata) netto (I - J - K) -824.32 40,417.28

Druk: MPiPS



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Fundacja poniosła nakłady na nabycie nowych środków trwałych 683,49 zł. Wartość brutto środków trwałych 
na dzień 01.01.2016 wynosiła 79021 zł na dzień 31.12.2016 79705 zł. Wartość umorzenia środków trwałych na 
dzień 01.01.2016 wyniosła 75 816 na dzień 31.12.2016 wyniosła 78423zł.
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują Wszystkie środki 
trwałe podlegały amortyzacji. Fundacja nie poniosła nakładów na nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2016 i 31.12.2016 wyniosła 6 499 zł 
wartość umorzenia na dzień 01.01.2016 i 31.12.2016 6 499 zł.
2) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych 
oraz długoterminowych aktywów finansowych; nie wystąpiły
 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich 
odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10; nie wystąpiły
4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście; nie wystąpiły
 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu; nie wstąpiły
 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 
zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają; nie 
wystąpiły
7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego; nie wystąpiły
 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych; 
Na kapitał podstawowy składają się: Fundusz podstawowy w wysokości 5000,00 zł zysk z lat ubiegłych w 
wysokości 1 332 346,80 zł oraz zysk roku bieżącego w wysokości 40 417,28. 
9) stan kapitałów na początek roku: Fundusz podstawowy w wysokości 5000,00 zł zysk z lat ubiegłych w 
wysokości 1 333 171,12 zł oraz strata roku bieżącego w wysokości 824,32
10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; zysk w całości przeznaczony 
na nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rok 2017
11) Rezerwy; nie występują
12) Zobowiązania długoterminowe; nie występują
13) Zobowiązani zabezpieczone na majątku jednostki; nie występują
14) Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: nie występują  
15) Żaden składnik aktywów i pasywów nie jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu.
16) Zobowiązania warunkowe; nie występują
17) składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej; nie 
występują

II
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1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów: Fundacja osiągała przychody netto ze sprzedaży usług reklamowych na 
terenie kraju wyłącznie w ramach działalności gospodarczej.
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie występują
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie występują
4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnym - nie występują
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto -
PRZYCHODY:
Przychody netto ze sprzedaży produktów 178 540,00
Pozostałe przychody operacyjne 789 333,71
Przychody finansowe 0,90
KOSZTY:
Koszty działalności operacyjnej 173 194,93
Pozostałe koszty operacyjne  754 262,20 zł 
Koszty finansowe 0,20
Minus
Odsetki od zwróconych dotacji NKUP 123,00
Pozostałe koszty NKUP zaokrąglenia 0,07
Pozostałe koszty NKUP wynagrodzenia 8200,00
Zus 824,40 
Łącznie koszty 918 309,86
6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 
kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:- nie dotyczy
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
g) pozostałych kosztów rodzajowych,
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: nie występują
8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w 
roku obrotowym; nie występują
9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowi ska, - nie występują
10) Pozycje przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;- nie występuje

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny. nie 
wystąpiły

IV

Fundacja nie sporządza Rachunku prze pływów pieniężnych

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2017-06-27

Informacje o:
1) 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; nie występują
 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 
powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach 
rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z 
informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi 
transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu 
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; nie występują
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; Fundacja zatrudnia 1 osobę 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Fundacjia
 4) 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;
Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń z Zysku, nie posiada zobowiązań wobec członków organów 
zarządzających i nadzorujących Fundację.
 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich 
głównych warunków, wysokości oprocentowania 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 każdego z tych organów; nie występują
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 
finansowego, b. inne usługi poświadczające, c. usługi doradztwa podatkowego, d. pozostałe usługi. nie 
występują

VI

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; nie występują
2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 
jednostki; nie występują
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny 
i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz 
przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;nie 
występują
4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. nie dotyczy

VII

Fundacja nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego

VIII

W ciągu roku nie nastąpiło połączenie , o którym mowa w art. 44a Ustawy o rachunkowości

IX

Nie znane są okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności Fundacji.

X

Nie występują żadne inne czynniki, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej , 
finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
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