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I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 

 
Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Fundacji Pretium  
przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2017r., na które składa się : 
 
- Bilans sporządzony na 31.12.2017r., 
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r., 
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 

i objaśnienia. 
 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz 
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 
 
Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym – w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji 
dodatkowej – zostały wyrażone w polskich złotych. 
 
 
 
 
 

Długołęka, dn.  .............................................  

 
 

 ......................................................................  

         (kierownik jednostki)                                                                                             
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III. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
1. Informacje ogólne 
 
Sprawozdanie finansowe Fundacji Pretium z siedzibą we Wrocławiu, adres Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, 
zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 
 
Jednostka została zarejestrowana 29 lipca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna VI Widział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego we Wrocławiu pod numerem 0000568898. 
 
Czas trwania Fundacji zgodnie z Statutem Fundacji jest nieograniczony. 
 
2. Prezentacja sprawozdań finansowych  
 
Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017r. i kończący się 
31.12.2017r.  
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej 
się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym 
istotnie zakresie. Do dnia 30.03.2018r. nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności.  
 
 
3. Zakres sprawozdania, zasady rachunkowości  
 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność (załącznik nr 6). 
 
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
 
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów 
i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
3.1. Rachunek zysków i strat 
 
Przychody  
 
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone 
o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.  
 
Koszty 
 
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.  
 
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto: 
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków 

i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i 
rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji 
wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, 

- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 

 
Opodatkowanie 
 
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 
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Podatek odroczony — Jednostka korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości 
pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. 
 
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi. 
 
3.2. Bilans 
 
Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o 
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby 
Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, 
pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności: 
 
- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji, 
- nabytą wartość firmy, 
- autorskie  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 
- know-how. 
 
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej 
użyteczności według następujących zasad: 
 
— koszty zakończonych prac rozwojowych 100%, 
— nabyta wartość firmy 20% 
— prawa majątkowe, licencje i koncesje, znaki towarowe 50%, 
— oprogramowanie komputerów 20%, 
— pozostałe wartości niematerialne i prawne 20%, 
 
W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac 
rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat. 
 
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym  niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o 
skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres 
budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.  
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w 
celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim 
związane. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy 
amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w 
wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, 
której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.  
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 
ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość 
użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość 
użytkową. 
Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku 
o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania 
przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub 
wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł mogą być jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w 
momencie przekazania do użytkowania.  
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Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do 
eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 
 
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: 
 
— prawo wieczystego użytkowania gruntów 5%, 
—  budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5%, 
— urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 30%, 
— sprzęt komputerowy 30%, 
— środki transportu 20%,  
— inne środki trwałe 20%. 
 
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  Do ceny nabycia 
lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu 
ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim 
związane. 
 
Inwestycje długoterminowe 
Nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych  
zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających         z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych 
pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy       z tytułu trwałej utraty ich 
wartości lub według ceny rynkowej bądź  inaczej określonej  wartości godziwej.  
 
Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia 
się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych 
od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
 
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: 
Materiały - cena zakupu  
Półprodukty i produkty w toku - nie są wyceniane w ogóle  
Produkty gotowe - koszt wytworzenia 
Towary - cena zakupu 
 
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 
 
— wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 
— ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na 

dzień wyceny, 
— magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w 

procesie produkcji, 
— sprzedaży produktów. 
 
W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim 
okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań 
zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź 
wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 
 
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich 
wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania 
pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych,  
 
Stosowana metoda rozchodu - według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen 
(kosztów) danego składnika aktywów, 



Sprawozdanie finansowe Fundacja Pretium za okres 01.01.2017r.-31.12.2017r.           

Strona: 7/19 
 

  

 
Koszty wytworzenia niezakończonej usługi wykonywanej na podstawie długotrwałych umów obejmują koszty 
poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem 
umowy związane z realizacją jej przedmiotu zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów 
przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne. 
 
Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 
6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do 
stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny. 
 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu 
o odpisy aktualizujące). 
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim 
kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza 
się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych 
przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także 
wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub 
zmniejszenie tych kosztów). 
 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 
 
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 
W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji 
kontraktów długoterminowych. 
 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są 
według wartości określonej w umowie lub statucie. 
 
Udziały lub akcje własne ujmuje się je  w księgach w cenie nabycia. 
 
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 
 
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym.  
 
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz 
nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała 
część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 
 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał  powstały jako skutek aktualizacji 
wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W 
przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio 
podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego 
składnika majątku trwałego. 
 
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych 
do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 
skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była 
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rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio 
część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego. 
 
Rezerwy tworzy się tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i 
wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od 
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 
 
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły: 
 
— straty z transakcji gospodarczych w toku, 
— udzielone gwarancje i poręczenia, 
— skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, 
— przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, 
— odprawy emerytalno-rentowe, 
— przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją. 
 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których 
uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub 
wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. 
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 
krótkoterminowe. 
 
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy 
uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. 
W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, 
a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  
 
Inne rozliczenia międzyokresowe 
 
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.  
 
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w 

szczególności: 
 
— środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także 

środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one 
kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają 
stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych 
od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, 

— ujemną wartość firmy, 
— nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych 
— równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 

wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych 
Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w „Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec 
pozostałych jednostek — zaliczki otrzymane na dostawy. 
 
Wycena transakcji w walutach obcych 
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 
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2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień — w 
przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w 
pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w 
jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów — po obowiązującym na ten 
dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
 
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich 
wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych 
do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część 
kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego. 
 
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 
ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów 
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości 
niematerialnych i prawnych. 
 
 
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 
 
 
 

Długołęka, dn.  .............................................  

 
 

 ......................................................................   ......................................................................  

         (kierownik jednostki)                                                                                            (sporządzający sprawozdanie)  
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III. BILANS (W PLN) 

 

AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016 

A. AKTYWA TRWAŁE 
 

0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 17 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 18, 29 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 
 

0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 
 

0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 
 

101 551,10 103 101,10 

I. Zapasy 
 

0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 
 

6 050,60 42,59 

III. Inwestycje krótkoterminowe 32 93 210,67 103 058,51 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 2 289,83 0,00 

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy   0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM   101 551,10 103 101,10 

 
 
 

PASYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   -32 539,06 -81 228,87 

I. Fundusz statutowy   1 000,00 1 000,00 

II. Pozostałe fundusze   0,00 0,00 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
 

-82 228,87 -895,75 

IV. Zysk (strata) netto   48 689,81 -81 333,12 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA   134 090,16 184 329,97 

I. Rezerwy na zobowiązania 24 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe   0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe   87 012,66 184 329,97 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 26 47 077,50 0,00 

PASYWA RAZEM   101 551,10 103 101,10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Długołęka, dn.  .............................................  

 
 

 ......................................................................   ......................................................................  

         (kierownik jednostki)                                                                                            (sporządzający sprawozdanie)  
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IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W PLN) 

 
 

  Nota 2017 2016 

A. Przychody z działalności statutowej   402 866,50 112 822,00 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

7 
5 000,00 3 000,00 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 7 397 866,50 109 822,00 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 7 0,00 0,00 

B. Koszty działalności statutowej   354 206,30 194 155,12 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 8 0,00 0,00 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 8 354 206,30 194 155,12 

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 8 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A–B)   48 660,20 -81 333,12 

D. Przychody z działalności gospodarczej 9 0,00 0,00 

E. Koszty działalności gospodarczej 10 0,00 0,00 

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

G. Koszty ogólnego zarządu 8 0,00 0,00 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F–G)   48 660,20 -81 333,12 

I. Pozostałe przychody operacyjne 11 55,11 0,00 

J. Pozostałe koszty operacyjne 12 25,50 0,00 

K. Przychody finansowe 13 0,00 0,00 

L. Koszty finansowe 14 0,00 0,00 

M. Zysk (strata) brutto (H+I–J+K–L)   48 689,81 -81 333,12 

N. Podatek dochodowy 
 

0,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (M–N)   48 689,81 -81 333,12 

 
 
 
 
 
 

Długołęka, dn.  .............................................  

 
 

 ......................................................................   ......................................................................  

         (kierownik jednostki)                                                                                            (sporządzający sprawozdanie)  
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V. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIENIA)  

 
 
Nota 1 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (NIE DOTYCZY)  
 
Nota 2 Zobowiązania warunkowe - struktura wg tytułów (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 3 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 4 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w 
skład organów nadzorujących (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 5 Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w 
skład organów administrujących jednostki (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 6 Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i 
administrujących tytułem gwarancji i poręczeń (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 7 Przychody z działalności statutowej 
 

Struktura zrealizowanych przychodów 2017 2016 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5 000,00 3 000,00 

– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób 
fizycznych) 5 000,00 3 000,00 

– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych 0,00 0,00 

– Darowizny rzeczowe 0,00 0,00 

– Zapisy spadków 0,00 0,00 

– Dotacje pochodzące ze środków publicznych 0,00 0,00 

– Subwencje 0,00 0,00 

– Zbiórki publiczne 0,00 0,00 

– Składki członkowskie 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 397 866,50 109 822,00 

– Sprzedaż przedmiotów darowizny 0,00 0,00 

– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 0,00 0,00 

– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 0,00 0,00 

– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 0,00 0,00 

– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 0,00 0,00 

– Przychody z odpłatnej działalności statutowej - kursy medyczne dla 
pielęgniarek 397 866,50 109 822,00 

3. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

RAZEM 402 866,50 112 822,00 
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Nota 8 Koszty działalności statutowej 
 

Struktura poniesionych kosztów 2017 2016 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 354 206,30 194 155,12 

– Koszty związane z realizacją odpłatnej działalności statutowej - kursy 
medyczne dla pielęgniarek 354 206,30 194 155,12 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

4. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00 

 
 
Nota 9 Przychody z działalności gospodarczej (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 10 Koszty działalności gospodarczej (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 11 Pozostałe przychody operacyjne 
 

  2017 2016 

I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje (np. na środki trwałe) 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 0,00 0,00 

2) … 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne, w tym: 55,11 0,00 

1) rozwiązane rezerwy z tytułu ... 0,00 0,00 

2) zwrócone, umorzone podatki 0,00 0,00 

3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 0,00 0,00 

4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00 

5) przedawnione zobowiązania 55,11 0,00 

6) … 0,00 0,00 

 
Nota 12 Pozostałe koszty operacyjne 
 

  2017 2016 

I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

– wartość netto środków trwałych 0,00 0,00 

– koszty likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: 0,00 0,00 

– odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00 0,00 

– odpis aktualizujący wartość należności 0,00 0,00 

– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00 

– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do 
inwestycji 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne, w tym: 25,50 0,00 

1) utworzone rezerwy z tyt. … 0,00 0,00 
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2) darowizny 0,00 0,00 

3) odpisane należności 25,50 0,00 

4) koszty postępowania spornego 0,00 0,00 

5) koszty likwidacji zapasów 0,00 0,00 

6) … 0,00 0,00 

7) inne 0,00 0,00 

 
Nota 13 Przychody finansowe (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 14 Koszty finansowe (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 15     Fundusz statutowy – źródła zwiększenia oraz wykorzystanie (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 16 Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 17 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych (NIE DOTYCZY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota 18 Zmiany w środkach trwałych 
  Grunty Prawo wieczystego 

użytkowania 
gruntów 

Budynki i budowle 
oraz będące 

odrębną 
własnością lokale 

oraz prawa do 
lokalu 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki transportu Pozostałe środki 
trwałe 

Razem 

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 4 340,97 0,00 0,00 4 340,97 

– nabycie 0,00 0,00 0,00 4 340,97 0,00 0,00 4 340,97 

– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– rozchód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 4 340,97 0,00 0,00 4 340,97 

Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenia bieżące – zwiększenia 0,00 0,00 0,00 4 340,97 0,00 0,00 4 340,97 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– rozchód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 4 340,97 0,00 0,00 4 340,97 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość księgowa netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość księgowa netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 



Nota 19 Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 20 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 21 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu (NIE DOTYCZY) 
. 
Nota 22 Odpisy aktualizujące wartość należności (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 23 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 
 

  2017 2016* 

ZYSK / STRATA NETTO 48 689,81 -81 333,12 

Fundusz statutowy 0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-) 0,00 0,00 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 0,00 

Cele społeczne 0,00 0,00 

Pokrycie straty z lat ubiegłych 48 689,81 0,00 

Pokrycie straty z zysków lat przyszłych 0,00 81 332,12 

… 0,00 0,00 

            
Nota 24 Stan rezerw (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 25 Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych 
 

  2017 2016 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: 0,00 0,00 

– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów 
wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat 0,00 0,00 

– w roku … 0,00 0,00 

– w roku … 0,00 0,00 

– w roku … 0,00 0,00 

– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz 
nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania 0,00 0,00 

– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego 
m.in. (proszę wymienić największe): 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0,00 0,00 

2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników 
aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem: 0,00 0,00 

– kredyty 0,00 0,00 

– obligacje 0,00 0,00 

– inne 0,00 0,00 

3. Inne 0,00 0,00 

– … 0,00 0,00 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: 2 289,83 0,00 

1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 0,00 0,00 

2. Opłacony z góry czynsz 0,00 0,00 

3. Opłacone z góry koszty energii 0,00 0,00 

4. Prenumerata czasopism 0,00 0,00 

5. Pozostałe usługi obce 2 289,83 0,00 
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Nota 26 Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 27 Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 28 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 29 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające 
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (NIE DOTYCZY) 
 
Nota 30 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (NIE 
DOTYCZY) 
 
Nota 31     Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat [NIE DOTYCZY] 
 
Nota 32 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
 

  2017 2016 

1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 93 210,67 103 058,51 

3. Inne środki pieniężne 0,00 0,00 

4. Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

Razem 93 210,67 103 058,51 

 
 
Nota 33 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. [NIE DOTYCZY] 
 
Nota 34 Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi   
 
W roku obrotowym Fundacja nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 
rynkowe. 
 
Nota 35 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych 
 

  Przeciętna liczba 
zatrudnionych w 
roku obrotowym 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych  

w roku 
poprzedzającym 

Ogółem, z tego: 1,32 1,00 

– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 1,32 1,00 

– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 0,00 0,00 

– uczniowie 0,00 0,00 

– osoby wykonujące pracę nakładczą 0,00 0,00 

– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub 
bezpłatnych 0,00 0,00 
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Nota 36 Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, 
nadzorujących i administrujących za rok obrotowy 
 

Wynagrodzenia 2017 2016 

I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających, w tym: 24 219,00 0,00 

1. Wynagrodzenie 24 219,00 0,00 

Prezes Zarządu  24 219,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom 
wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym: 0,00 0,00 

1. Wynagrodzenie 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom 
wchodzącym w skład organów administrujących, w tym: 0,00 0,00 

1. Wynagrodzenie 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

(pełniona funkcja) 0,00 0,00 

RAZEM 24 219,00 0,00 

 
 
 
Nota 37 Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy. 
 
Nota 38  Przedstawienie dokonanych w okresie obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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  
 
W roku obrotowym Fundacja nie dokonywała zmian polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 
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Nota 39 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za okres 
poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za okres obrotowy [NIE DOTYCZY] 
 
Nota  40 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 
 
Fundacja posiada umowę na najem powierzchni oraz na obsługę administracyjną z Fundatorem Interrete Sp. z o.o. 
 
Nota  41  Zagrożenia dla kontynuacji działalności 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej 
się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym 
istotnie zakresie. Do dnia 30.03.2018r. nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności.  
 
Nota  42 Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (NIE DOTYCZY) 
 
 
 
 
 

Długołęka, dn.  .............................................  

 
 

 ......................................................................   ......................................................................  

         (kierownik jednostki)                                                                                            (sporządzający sprawozdanie)  

 
 


