
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZADZONE NADZIEN 31.12.2017r.

FUNDACJA CZARNA OWCA PANA KOTA31-559 KRAKOW Ul. Na Szaniec 23/36m— ooooszsazsCzas trwania dziahllnos'ci Czas trwam'a jednostki jest nieograniczony.m Okres ob' s-rawozdam'em od 01-01-2018 do 31-12-2018Kontynuacja dziaialnos'ci Sprawozdanie fïnansowe zostalo sporzqdzone przy zaloieniukontynuowania dzialalnos'ci przcz jcdnostkc; w dajqcej si; przewidzieöprzysz'fos'ci. Nie istniejq okolicznos'ci wskazujqce na zagroZeniekon nuowania rzez ni . dzialalnos'ciPrzyjcte zasady Przy dokonaniu '

prowadzenia ksiqg
rachunkowos'ci

' '
puszczalnych ustawq, dostosowujqc je dopotrzeb jednostki zachowano:

- zasadg rzetelnego obrazu wynikajgcg z zapisöw (art. 4 ust.l UoR),- zasadg przewagi treäci ekonomicznej nad forma prawnq (art. 4 ust. 2UoR),
- zasadq ciqgfos'ci (an. 5 ust. ] UoR),
- zasadc; kontynuacji dzialalnos'ci (an. 6 ust.l UoR),- zasadc; kompletnoäci (art. 20 ust. ] UoR),Do s'rodköw trwaiych o wartos'ci poczqtkowej nie przekraczajqcejlOOOOzi. stosuje sic; odpis amortyzacyjny w wysokos'ci lOOO/o od

do kwoty 10000 zl zalicza sic od materiaiöw i ksigguje bezpos'rednio wzuZycie materialöw z pominigciem ewidencji bilansowej.Aktywa i pasywa wycenia sit; po rzeczywistych kosztach, cenie nabycialub koszcie wytworzenia.
Jednostka dokonuje amortyzacji s'rodko'w trwüych i wanos'ciniematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

Data !' podpis osoby sporzqdzajqcej sprawozdam'e
Podpisy Zarzqdu

20.03.2019



CZARNA OWCA PANA KOTA

31-559 KRAKOW UL. NA SZANIEC 23/36
NIP 6751410960

RACHUNEK ZVSKOW I STRAT sporzadzony na dzierï 31.12.2018
na podstawie zaiacznika 6 - ustawy o rachunkowos'ci (wariant kalkulacyjny)
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Koszty ogölnego zarzadu

Zysk (strata) z dzialalnoäci operacyjnej (C-i-F-G)

Pnychody f'lnansowe
Koszty Fmansowe

Zysk (strata) brutto (H-I-I-J-bK-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

Kwota za rok Kwota za rok
Poz Wyszczegölnienie Eogrzedni obrotfwx
1 2 3 4

A. Przychody : dzialalnoäci statutowej 74 973,25 128 100,10
I Przychody z nieodphtnej dziablnoäci poiytku publicznego 74 973,25 128 100,10
u Przychody z odphatnej dziæalnos'ci poZytku publicznego 0,00 0,00
III Przychody z pozostatej dziatainoäci statutowej 0,00 0,00
B. Koszty dzialalnoäci statutowej 39 859,17 108 476,71

1 Kg'szty nieodpmtnej dziatalnoäci poiytku publicznego 39 859,17 108 476,71
II Koszty odpiatnej dziatalnoäci poiytku publicznego 0,00 0,00
III Koszty pozostaiej dziatainoäci statutowej 0,00 0,00
C. Zysk (strata) : dzialalnoäci statutowej (A-B) 35 114,08 19 623,39

2 890,77 0,00

32 223,31 19 623,39

155,29 o,oo
0,00 o,oo

32 37s,so 19 17s,52

Katowice 20.03.2019
(musce » data sonandum!)

..........................................
("mg. nam-xko » poems mv wun-uanam)!

Zarzad Jednostki



INFORMACJE DODATKOWE

SPORZADZONE NA DZIEN 31.12.2018 r.

1. Nazwa FUNDACJA CZARNA OWCA PANA KOTA
2. Siedziba, adres UL. NA SZANIEC 23/36

3. Nr w ewidencji/KRS 0000325626

4. NIP 6751410960
5.. REGON 120874878
6. Informacje o wszelkich zobowiqzaniach finansowych, w tym z tytuiu diuinych instrumentöw

finansowych, gwarancji i poreczer'i Iub zobowiazaü warunkowych nieuwzglqdnionych w bilansie, ze
wskazaniem charakteru i formy wierzytelnos'ci zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma iadnych zobowiazarï z tytuiu diuinych instrumentöw finansowych, gwarancji i poreczer'i Iub
zobowiazarï warunkowych nieuwzgiednionych w bilansie. Jedyne zobowiazania finansowe organizacji opisane
531 w czes'ci: 3. Uzupeiniajace dane o aktywach i pasywach
7- Informacje o kwotach zaliczek i kredytöw udzielonych czionkom organöw administrujqcych,

zarzadzajacych i nadzorujacych, ze wskazaniem oprocentowania, giöwnych warunköw oraz wszelkich
kwot spiaconych, odpisanych iub umorzonych, a takie zobowiazarï zaciagnietych w ich imieniu tytuiem
gwarancji i porqczer'i wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogöiem dla kaidej kategorii

Organizacja nie udziela kredytöw czionkom organöw administrujacych, zarzadzajqcych i nadzorujacych, a takie
nie ma zobowiqzarï zaciagniqtych w ich imieniu tytuiem gwarancji i poreczeri wszelkiego rodzaju"
8. [ Uzupeiniajace dane o aktywach i pasywach
Na aktywa w wysokoäci 90041,55 zi skiadaja sie:

-s$rodki trwaie 6764,95 zi

-naleinos',ci krötkoterminowe: 0,002i
-inwestycje krötkoterminowe 83276,60, w tym:
- s'rodki pienieine w banku: 80511,73 zi
-s'.rodki pienieine w kasie: 2764,87 zi

Na pasywa w wysokoäci 90041,55 zi skiadaja sie,:

—fundusz statutowy 63705,33 zi

-rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegiych: 0,00 zi

-zysk roku bieiqcego 19176,52 zi

- zobowiazania krötkoterminowe 7159,702i
-rozliczenia miedzyokresowe: 0,00 zi

9. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodöw ze wskazaniem ich irödei, w tym w szczegölnoäci
ihformacje o przychodach wyodrgbnionych zgodnie z przepisami ustawy : dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziaialnoäci poiytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach : tytuiu skiadek
czionkowskich i dotacji pochodzacych ze s'rodköw publicznych

Dziaialnos'c' statutowa nieodpiatna;
-dotacje: 76964,05 zi

-darowizny: 25523,03 zi

-zbiörki publiczne: 0,00 zi

-przychody z 1*Ma:25613,02 zi

10. I Informacje o strukturze poniesionych kosztöw



Koszty nieodpïatnej dziafalnos'ci statutowej: 108 476,71 zï w tym:
- koszty administracyjne: 9793,29 zl

-koszty dotacji: 77014,65 zt

-koszty ly»: 20142,82
—pozostafe koszty: 1525,95 z'!

11. ] Dane o irödiach zwiekszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na fundusz wiasny w wysokos'ci 82881,85 zï skiada sie;
- fundusz podstawpwy 63705,332'f
-zysk z roku bieia'cego: 19176,5221

12. Informacje na temat uzyskanych przychodöw i poniesionych kosztöw : tytufu 196 podatku
dochodowego od osöb fizycznych oraz sposobu wydatkowania ärodköw pochodzacych 2 196 podatku
dochodowego od osöb fizycznych

Przychody 2 M: 25613,02 zi

Koszty m: 20142,82 zI

13. lnne informacje nii wymienione w pkt 1-7, jeieli mogtyby w istotny sposöb wpIynqä na ocene sytuacji
majatkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,

NIE DOTVCZV

Data i podpis osoby sporzadzajqcej sprawozdanie Podpisy Zarzqdu
20.03.2019


