
Fundacja Wielka radość na małych kółkach
Sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.



Fundacja Wielka radość na małych kółkach

Sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., 
poz. 351 ze zm.) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 
dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz 
wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady 
rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione 
w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Bilans 
Rachunek zysków i strat 
Informacja dodatkowa 

........................................................
    Dominik Kowalik
  Prezes Zarządu

Dyminy, 29 marca 2019 r.
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje o Fundacji

I. Fundacja Wielka radość na małych kółkach (dalej: Fundacja) powstała w 2018 r. Siedziba Fundacji mieści 
się w Dyminach, ul. Karmelowa 1. 

II. Fundacja wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000751479. Wpisu dokonał 
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.10.2018r.  
Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

III. Celem Fundacji jest:
 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom i młodzieży, osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również wśród dzieci i młodzieży, w szczególności  
  poprzez inicjowanie, prowadzenie i popularyzowanie sportów rowerowych.
 3. Popularyzowanie turystyki rowerowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku.
 4. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 5. Ochrona praw i interesów rowerzystów.
 6. Wspópraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi,  
  a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i firmami, działającymi  
  w zakresie objętym celami Fundacji.
 7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa kultury  
  jazdy na rowerze oraz popularyzowanie wiedzy o rowerach (popularyzowanie cyklizmu) i ich historii.
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Działaność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia.
 10.Promocja i organizowanie wolontariatu.
 11.Działalność charytatywna i dobroczynność.

IV. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

V. W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:
 - Dominik Kowalik – Prezes Zarządu

VI. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
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Sprawozdanie finansowe

I. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) dalej zwana ustawą o rachunkowości. 
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu jest zgodny z załącznikiem nr 6 do w/w ustawy.

II. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji  
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla  
kontynuowania działalności przez Fundację.

W bieżącym roku obrotowym Fundacja wypracowała zysk netto w wysokości 4529,33 zł.

Ważniejsze zasady rachunkowości

I. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworze-
nia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Fundacja nie posiada rodków trwałych podlegających amortyzacji.

II. Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia. Wartość zużytych zapasów ustalana jest w drodze 
szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych 
przedsięwzięć.

III. Inwestycje krótkoterminowe - aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych.

IV. Kapitał (fundusz) własny

Fundusz założycielski wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji. Należne wpłaty na  
fundusz założycielski wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

V. Podatek dochodowy

Fundacja nie tworzy rezerw ani nie ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja 
zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia  
z podatku w tej części w jakiej dochód jest przeznaczony na działalność statutową.
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BILANS

  

 

AKTYWA

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

 Inwestycje krótkoterminowe

 Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

PASYWA

Fundusz własny

 Fundusz statutowy

 Zysk (strata) z lat ubiegłych

 Zysk (strata) netto

Pasywa razem

31.12.2017

PLN

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

PLN

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

31.12.2018

PLN

0,00

478,80

478,80

0,00

478,80

PLN

478,80

100,00

0,00

378,80

478,80
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody z działaności satutowej

 Przychody z nieodpłatnej działaności pożytku publicznego

Koszty działaności statutowej

 Koszty pozostałe działaności statutowej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) z działaności statutowej

Zysk (strata) z działaności operacyjnej

Zysk (strata) brutto

Zysk (strata) netto

31.12.2017

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2018

PLN

378,80

378,80

0,00

0,00

5,00

373,80

373,80

373,80

373,80
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INFORMACJA DODATKOWA

1. Aktywa trwałe

Fundacja nie posiada aktywów trwałych na dzień 31.12.2018r.

2. Inwestycje krótkoterminowe

Fundacja posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w wysokości 478,80 zł

3. Fundusz statutowy

Fundusz założycielski (statutowy) wynosi 100,00 zł, wpłacony w całości

4. Wynik finansowy netto

Zysk netto za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 wynosi 378,80 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć 
zysk na inwestycje krótkoterminowe w latach nastepnych.

5. Przychody z działalności statutowej

6. Koszty według rodzaju

Przychody z nieodpłatnej działaności pożytku publicznego  

 Darowizny rzeczowe i pieniężne

Razem

31.12.2017

PLN

0,00

0,00

31.12.2018

PLN

378,80

378,80

Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)

 Usługi obce

Razem

31.12.2017

PLN

0,00

0,00

31.12.2018

PLN

5,00

5,00
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7. Podatek dochodowy
                

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia 
wpływające na sytuację majątkową i finansową Fundacji.

Zysk (strata) brutto

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych, w tym:

 Koszty statutowe związane z działanością nieodpłatną

Dochód podatkowy

Dochody wolne od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 o CIT

Podstawa opodatkowania

Podatek dochodowy należny

31.12.2018

PLN

378,80

0,00

378,80

378,80

-

-


