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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 9452010013

KRS 0000210386

Nazwa firmy Fundacja Promocji Zdrowia

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

małopolskie Kraków

Kraków Kraków

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL małopolskie Kraków Kraków

Świętokrzyska 12 501

Kraków 30-015 Kraków

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2019

31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości 
Przyjęte zasady rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Jednostka stosuje uproszczenia w zakresie:
- Kwalifikacji  umów  najmu, dzierżawy i podobnych,  według zasad określonych w przepisach podatkowych
- Nieustalanie aktywów i nietworzenie rezerw z tytułu podatku odroczonego
- Niestosowania przepisów Rozporządzenia Miniasta Finansów z 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i 
sposobu prezentacji instrumentów finansowych
- Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia 
materiałów
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę  liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- Na potrzeby rozliczania dochodów z 1% prowadzona jest analityka na kontach zespołu 9
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycena według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej(po aktualizacji wyceny 
środków trwałych), pomniejszonych o odpisy z amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
- Nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - wycenia się według ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej 
 - Środki trwale w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy 
z tytułu trwalej utraty wartości
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (Zapasy)  -  wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień 
bilansowy
- Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- Udziały własne - według cen nabycia
- Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych(inne niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji) - 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- Inwestycje krótkoterminowe - według ceny rynkowej albo według ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa
- Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty
- Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
- Kapitały własne - w wartości nominalnej
- Pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady ustalania wyniku finansowego i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
Przyjmując za podstawę wykaz kont syntetycznych, w celu ustalenia wyniku finansowego ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach 
zespołu "4", w układzie kalkulacyjnym na kontach zespołu "5" oraz na kontach zespołu  "7".  Przychody fundacji grupuje się na kontach zespołu "7" w szczególności 
wyodrębniając przychody uzyskane z 1%
W latach poprzednich wynik finansowy był kumulowany,wykazywany w Rachunku zysków i strat łącznie z wynikiem finansowym bieżącego rokuw i wykazywany  w 

ustalenia wyniku finansowego 

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2020-03-21
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Bilansie w pozycji bilansu "Zysk (strata)  netto". W roku 2019 zysk/strata z lat ubiegłuch ujęta jest w pozycji " Zysk (strata) z lat ubiegłych ", a w pozycji  "  Zysk ( 
strata )  netto " ujęty jest wynik z roku bieżącego . 

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

W latach poprzednich WF był kumulowany i wykazywany w Rachunku zysków i strat w łącznej kwocie - zysk wykazywany na koniec ubiegłego okresu był w 
pierwszym dniu okresu następnego dopisywany do przychodów i wykazywany w rachunku zysków i strat za bieżący okres w sposób skumulowny.
W rroku 2019 WF z lat poprzednich nie został dopisany do przychodów a wykazany w Bilansie w pozycji "Zysk (strata) z lat ubiegłych" natomiast wynik finansowy 
wykazany w Rachunku zysków i strat dotyczy tylko roku 2019

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 2020-03-21
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Fundacja Promocji Zdrowia 
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Tel.: , NIP: 945-20-10-013
BNP Paribas,
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Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem  2 141 349,19  2 373 118,41  0,00

  Aktywa trwałe  641,57  641,57  0,00

   Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  0,00

   Rzeczowe aktywa trwałe  0,00  0,00  0,00

   Należności długoterminowe  641,57  641,57  0,00

   Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

  Aktywa obrotowe  2 140 707,62  2 372 476,84  0,00

   Zapasy  0,00  0,00  0,00

   Należności krótkoterminowe  10,00  0,00  0,00

   Inwestycje krótkoterminowe  2 126 573,50  2 372 476,84  0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  14 124,12  0,00  0,00

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

Pasywa razem  2 141 349,19  2 373 118,41  0,00

  Fundusz własny  2 125 707,00  2 367 730,65  0,00

   Fundusz statutowy  80 000,00  80 000,00  0,00

   Pozostałe fundusze  0,00  0,00  0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych  2 287 730,65  2 287 730,65  0,00

   Zysk (strata) netto -242 023,65  0,00  0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  15 642,19  5 387,76  0,00

   Rezerwy na zobowiązania  500,00  500,00  0,00

   Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe  15 142,19  4 887,76  0,00

   Rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej  0,00  2 498 860,23  0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  2 498 860,23  0,00

  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  0,00

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

Koszty działalności statutowej  221 922,50  186 206,90  0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  221 922,50  186 206,90  0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) -221 922,50  2 312 653,33  0,00

Przychody z działalności gospodarczej  0,00  0,00  0,00

Koszty działalności gospodarczej  0,00  0,00  0,00

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

Koszty ogólnego zarządu  64 996,46  60 506,36  0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) -286 918,96  2 252 146,97  0,00

Pozostałe przychody operacyjne  11 973,50  11 769,00  0,00

Pozostałe koszty operacyjne  1,03  0,00  0,00

Przychody finansowe  32 922,84  23 814,68  0,00

Koszty finansowe  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) -242 023,65  2 287 730,65  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) netto (M - N) -242 023,65  2 287 730,65  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Informację o środkach z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych informacje_1__.pdf

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

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość -242 023,65

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 14 124,12  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 226 271,03

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

  Kwota

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wartość  0,00  0,00

K. Podatek dochodowy

Wartość  0,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Informacje uzupełniające Fundacj Promocji Zdrowia 
 
 

 

 

1. W roku 2019 wpływy z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 11 973,50 zł .  

Wykazane są w Rachunku Zysków i Strat  w pozycji   „ I  Pozostałe przychody operacyjne „ .  

2. Kwota środków wydatkowanych z wpływów z 1 % w roku 2019 – 6 000 zł . Środki zostały przekazane 

podopiecznym Fundacji w celu sfinansowania turnusów rehabilitacyjnych .  

 

3. Niewydatkowane środki z 1% w 2019 roku zgromadzone na subkontach podopiecznych fundacji, 

przeznaczone do wydatkowania w roku następnym 16 162,23 zł , w tym 2 070,00 zł zostało 

wydatkowane w styczniu 2020 roku .    

 

 

 

 

 



 

                                                         SPRAWOZDANIE 

                               Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA 

                ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 

działalności fundacji  ( Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem. 

 

                                                  INFORMACJE OGÓLNE 

                             (informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

I. Nazwa Fundacji:       Fundacja Promocji Zdrowia 

II. Fundacja ma swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Świętokrzyskiej 12 pok.501,  30-015 Kraków 

Adres do korespondencji :  30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12 pok. 501 

Adres poczty elektronicznej : biuro@fundacjapromocjizdrowia.pl 

Strona internetowa:  www.fundacjapromocjizdrowia.pl 

III. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w dniu 21 

czerwca 2004 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000210386                                           

( Sygnatura akt KR XI NS-REJ.KRS/10170/04/367) 

IV. Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer identyfikacyjny REGON 356842950 

V. Zarząd Fundacji stanowi: 

Elżbieta Ziobro – Prezes Fundacji 

VI. Radę Fundacji stanowią : 

1. Jerzy Sarna – Przewodniczący Rady 

2. Adam Markiewicz – Członek Rady 

3. Wojciech Burczyk – Członek Rady 

VII. Celem statutowym Fundacji jest: 

1. pomoc społeczna, 

2. ochrona i promocja zdrowia, 

3.promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy, 

świadczone na rzecz ogółu społeczności.  

 

 

               ZASADY, FORMY I ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

                        ( informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia) 

  I.       Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 

1. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na rzecz Fundacji, 

2. finansowanie operacji, zabiegów i badań medycznych, terapii, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji, 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw, 

mailto:biuro@fundacjapromocjizdrowia.pl
http://www.fundacjapromocjizdrowia.pl/


3. finansowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywnego wypoczynki, imprez rekreacyjnych i sportowych, 

propagowanie zdrowego stylu życia, 

4. dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, działalności placówek opieki zdrowotnej i naukowych badań 

medycznych, 

5. organizowanie i udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób chorych oraz osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

6. finansowanie kształcenia oraz udzielanie pomocy osobom podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje 

zawodowe, 

7. udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej osobom podejmującym działalność gospodarczą, 

8. przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości w szczególności 

świadczeń w formie zakupu na rzecz potrzebujących leków, materiałów medycznych, usług opiekuńczo-

rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego itd. U podmiotów trzecich zawodowo trudniących się 

dostarczaniem takich świadczeń lub refundowanie kosztów takich świadczeń, 

9. inne działania zmierzające do realizacji celu Fundacji 

II.     Realizacja celów statutowych: 

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku Fundacja realizowała swoje cele statutowe w 

następujący sposób: 

1. Źródłem finansowania działalności statutowej są w 2019 roku wpłaty 1% podatku PIT od osób fizycznych w 

kwocie 11 973,50 zł, dochody z lokat bankowych w kwocie 18 798,72  zł , oraz środki z lat poprzednich . 

 

Łącznie przychody z wyżej wymienionych tytułów w okresie sprawozdawczym wyniosły : 30 772,22 zł 

2.  Na cele związane z finansowaniem zabiegów i badań medycznych  oraz rehabilitacji Fundacja przeznaczyła 

kwotę  135 942,40  zł     w formie pomocy społecznej oraz darowizn pieniężnych i rzeczowych,  

3. Na cele związane z finansowaniem zakupu leków oraz sprzętu medycznego  Fundacja przeznaczyła kwotę 

52 715,74 zł   w formie pomocy społecznej oraz darowizn 

4. Na cele doraźnej pomocy społecznej, finansowej i rzeczowej dla osób chorych oraz osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Fundacja wydatkowała kwotę 7 014,40 złotych.  

5. Na pozostałe cele 22 750 zł , w tym na dofinansowanie wycieczki szkolnej , dofinansowanie wypoczynku 

dzieci z Domu Pomocy Społ. Dla Dzieci i Młodz. Niepeł. Intelektualnie  

6. Kwota 3 500 zł ujęta w kosztach pomocy 2019 roku, która została wypłacona w 2018 roku .   

7. W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła wydzielone rachunki pomocnicze z przeznaczeniem na 

gromadzenie środków i finansowanie pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i 

zdrowotnej , środki pozostały na rachunkach są do wydatkowania w 2020 r.  

8. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała zadań w zakresie finansowania kształcenia oraz 

udzielania pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej osobom zmieniającym kwalifikacje zawodowe lub 

podejmującym działalność gospodarczą; 

9. Fundacja przekazała  kwotę  6 000 zł otrzymaną z wpływów z  1 %  

Łączna suma środków przekazanych przez Fundację za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 

roku wyniosła złotych  221 922,50 zł.                               

10.  W 2019 roku nie było żadnych zdarzeń prawnych, również o skutkach finansowych. 

 

 

 



 

                                    DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA 

                               ( informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 3 Rozporządzenia) 

 

Fundacja, zgodnie z postanowieniami statutu, nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

                                         UCHWAŁY  ZARZĄDU FUNDACJI  

                         (informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 4 Rozporządzenia) 

 

Uchwały Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

                                             UZYSKANE  PRZYCHODY 

                               (informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia) 

I. Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody: 

1. Odsetki bankowe od lokat                                                      32 922,84 zł    

                   -  W tym odsetki z lokat w części dotyczącej roku 2019 w kwocie  14 124,12 zł  

2. 1% podatku od osób fizycznych                                             11 973,50 zł                     

3. Pozostałe przychody                                    0,00 zł  

 

II. Fundacja nie uzyskała w okresie sprawozdawczym środków ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 

państwa  i gminy. 

III. Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych. 

 

                            PONIESIONE KOSZTY 

           ( informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 6 Rozporządzenia) 

I. Kwoty przeznaczone  na: 

1. Realizację celów statutowych:                                                  221   922,50 zł        

2. Wydatki administracyjne:                                                             64  996,46  zł           

a/ zużycie materiałów:                                                                  1   343,04  zł  

b/ usługi obce w tym koszty wynajmu i obsługi  księgowej :                   18   365,90 zł                

c/ opłaty bankowe :                                                                                1  695,00 zł  

d/ wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne:                                   43  592,52 zł                                                      

e/ amortyzacja:                                                                                              0,00 zł        

RAZEM  :                                                                                            286 918,96 zł                   

             

 



 ZATRUDNIENIE I INNE WYDATKI 

( informacje podane zgodnie z§ 2 pkt.7 Rozporządzenia) 

 

a/  Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 

             Fundacja od 1 czerwca 2014 r zatrudnia 1 osobę na podstawie umowy –zlecenia tj. Prezesa Fundacji. 

        b/  Fundacja poniosła wydatki na wynagrodzenia Prezesa  w wysokości   43 592,52  zł                                                                

        c/   Fundacja nie wypłaca  wynagrodzeń członkom  innych organów fundacji. 

        d/   Fundacja nie poniosła wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia.  

 e/  Fundacja nie udzieliła w 2019 roku pożyczek. 

 f/  Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

              BNP PARIBAS Bank Polski S.A.  

 

               Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2019 r  :                                            63 355,13  zł 

. 

  BANK Santander – lokaty terminowe  

  Stan środków na lokacie na dzień 31.12.2019r  :                                            2 018 363,02 zł. 

   

Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2019r:    2 081 718,15 zł. 

  

 g/  Fundacja na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała udziałów w spółce prawa handlowego. 

 h/  Fundacja w 2019 roku nie nabyła żadnej nieruchomości. 

 i/  Fundacja w 2019 roku nie nabyła środków trwałych.   

 j/  Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji: 

Wartość aktywów na dzień         31.12.2019 r                    2 141 349,19 zł 

Wartość zobowiązań na dzień    31.12.2019 r          :              11 368,43 zł     

 Wynik finansowy za  2019 rok : 

     Przychody ogółem      Koszty ogółem      

 44 898,34  zł                    286   918,96  zł 

 

Wynik finansowy za 2019 r.                   – 242 023,65  zł  

 

 

 

 

 

 

 



                                   DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA 

                     ( informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 8 Rozporządzenia) 

 

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe  ani samorządowe. 

                                                   

                                                      ROZLICZENIA Z BUDŻETEM 

                                     ( informacje podawane zgodnie z § 2 pkt 9 Rozporządzenia) 

 

I. Właściwym  miejscowo według siedziby Fundacji jest  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – 

Krowodrza  w Krakowie, któremu Fundacja złoży zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu                    
( poniesionej straty podatnika) podatku dochodowego od osób prawnych w terminie do 31.03.2019r. 

                                                   

                                                      PRZEPROWADZONE KONTROLE 

                                   ( informacje podawane zgodnie z § 3 Rozporządzenia ) 

 

W Fundacji, w okresie sprawozdawczym, nie przeprowadzono kontroli. 

 

 

Kraków , dnia 

Elżbieta Ziobro 

Prezes Fundacji 


