
SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ,,AUTYZM UP" 
ZA ROK OBROTOWY 2018 

I. INFORMACJE OGOLNE 
1. nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania adres oraz numer 
we wtasciwym rejestrze Si\dowym albo ewidencji, 

Fundacja Autyzm UP ul. Jakubowy Szlak 34, 32-091 Zdzi~stawice 
nrKRS: 0000555947 

2. wskazanie czasu trwania dziatalnosci jednostki, jezeli jest ograniczony, 

Fundacja Autyzm UP do konca 2018 roku nie prowadzita dziatalnosci gospodarczej, 

25 lutego 2019 Fundacja zarejestrowata dziatalnosc gospodarczq. 
Czas dziatania Fundacji jest nieograniczony. 

3.wskazanie okresu obj,tego sprawozdaniem finansowym, 

Sprawozdanie ftnansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12 .2018 
roku 

4.wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostato sporzi\dzone przy zatozeniu kontynuowania 
dziatalnosci przez jednostk, w daji\cej si, przewidziec przysztosci oraz czy nie istnieji\ 
okolicznosci wskazuji\ce na zagrozenie kontynuowania przez nii\ dziatalnosci, 

Sprawozdanie ftnansowe zostato sporzqdzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci 
przez Fundacj~, co najmniej 12 miesi~cy i dtuzej Zarzqd Fundacji nie stwierdza na dzien 
podpisania sprawozdania ftnansowego fakt6w i okolicznosci wskazujqcych na zagrozenie 
kontynuacji dziatalnosci w dajqcej si~ przewidziec przysztosci 

5.om6wienie przyj,tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktyw6w i 
pasyw6w (takze amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzi\dzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono wedtug 
zasad okreslonych Ustawq o rachunkowosci. Podstawq wyceny aktyw6w i pasyw6w na 
dzien bilansowy sq: · 
• dla zapas6w rzeczowych aktyw6w obrotowych-ceny ich nabycia 

dla niesptaconych zobowiqzan-kwoty wymagajqce sptaty na dzien bilansowy, 
dla srodk6w pieni~znych w kasie i w banku-ich wartosc nominalna 
dla naleznosci- w kwocie wymaganej zaptaty 
kapitaty{fundusze wtasne) oraz pozostate aktywa i pasywa- w wartosci 
nominalnej 

W roku sprawozdawczym zachowano ciqgtosc bilansowq i nie wprowadzono zmian 
dotyczqcych wyceny aktyw6w i pasyw6w 

Wynik ftnansowy jest wyrazony w mierniku pieni~znym jako rezultat dziatalnosci fundacji 
osiqgni~ty w pewnym okresie. Wynik ten moze bye dodatni a Ibo ujemny. Wysokosc 
wyniku zalezy od: 
• wyniku na dziatalnosci statutowej, 
• pozostatych przychod6w i koszt6w operacyjnych, 
• przychod6w i koszt6w z tytutu operacji finansowych, 

Dia potrzeb ujmowania w ksi~gach_ srodk6w tr:watych oraz wartosci niematerialnych i 
prawnych Fundacja przyj~ta nast~pUJqCe ustalenia: 
• sktadniki majqtku o wartosci poczqtkowej ponizej 10000 zL Fundacja zalicza 
bezposrednio w koszty zuzycia materiat6w . . . . . 
• sktadniki majqtku o wartosci pocz~tkoweJ powyzeJ 10~00 zL Fundaqa zall~za d~ 
srodk6w trwatych lub wartosci niematenalnych I prawnych I wprowadza do ew1denq1 
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bilansowej tych aktyw6w. Od tego rodzaju sktadnik6w majqtku Fundacja dokonuje 
odpis6w amortyzacyjnych w miesiqcu nast~pnym po przyj~ciu do uzytkowania 

Przyj~te zasady stosuje si~ w spos6b ciqgty, dokonujqc w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktyw6w i 
pasyw6w, oraz ustala si~ wynik i sporzqdza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne 
lata informacje byty por6wnywalne 

INFORMACJA DODATKOWA 
1) informacje o wszelkich zobowiqzaniach finansowych, 
Organizacja nie ma zadnych zobowiqzan z tytutu dtuznych instrument6w finansowych , 
gwarancji i por~czen lub zobowiqzan warunkowych nieuwzgl~dnionych w bilansie 
Jedyne zobowiq_zania finansowe organizacji opisane sq_ w cz~sci: Uzupetniajq_ce dane o 
aktywach i pasywach. 

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytow 
Fundacja nie udzielata kredyt6w cztonkom organ6w administrujqcych, zarzqdzajqcych 
nadzorujqcych, a takze zobowiqzan zaciqgni~tych w ich imieniu tytutem gwarancji 
por~czen wszelkiego rodzaju 

3)Uzupemiajo1ce dane o aktywach i pasywach fundacji: 

Aktywa trwate: nie posiada. 

Aktywa obrotowe: 

- srodki finansowe w kasie: 1494,03 zt 

- srodki finansowe na rachunku bankowym: 72658,4 zt. 

Pasywa - Fundusze Wtasne: 

- fundusz statutowy: 2000,00 zt, 

- wynik roku: 83128,08 zt. 

Pasywa - Zobowiqzania i rezerwy: 

faktura za ustugi ksi~gowe: 246,00 zt 

faktura za najem sali w parku wodnym: 150,00 zt 

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodow ze wskazaniem ich irodet, 

Przychody statutowe: 

- darowizny 38693,14 zt 

w tym -od os6b prywatnych: 34675,60 zt 

-od firm 4017 ,54 

- nadwyzka przychod6w nad kosztami z roku poprzedniego: 53476,29 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztow; 

koszty dziatan statutowych: 8763,55 zt 

koszty administracyjne wyniosty 277 ,80 zt- s~ to koszty obstugi rachunku bankowego 

6) dane o irodtach zwiitkszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Fundusz statutowy jednostki, okreslony w statucie fundacji z dnia 17 lutego 2015 roku, 

nie ulegt zmianie i wynosi 2000 zt. 

Sporzqdzit: 

Krakow, 22.03.2019 
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Fundacja AUTYZM UP 
Jakubowy Szlak 34, 32-091 Zdzii:slawice 
Tel.: , NIP: 945-218-42-62 
nazwa banku, 
numer rachunku 

Bilans dla organizacji pozarzctdowych 

Pozycja 

Aktywa razem 

Aktywa obrotowe 

Zapasy 

Inwestycje kr6tkotenninowe 

Kr6tkotenninowe rozliczenia mi~zyokresowe 

Pasywa razem 

Fundusz wlasny 

Fundusz statutowy 

Zysk (strata) netto 

Zobowi,tz.ania i rezerwy na zobowi,tzania 

Zobowi,tzania kr6tkoterminowe 
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Kwota na dzieli Kwota na dzieli kolicz.qcy 
kolicz,tcy poprzedni rok obrotowy 

BS S24,08 S5 722,29 

85 524,08 55 722,29 

11250,00 11250,00 

74152,43 44472,29 

121,65 0,00 

85 524,08 55 722,29 

85 128,08 2 000,00 

2 000,00 2 000,00 

83128,08 53476,29 

396,00 246,00 

396,00 246,00 

PREZES ZA !~ 
Bogdan 

Srrona 1/1 

Przeksztakone dane 
por6wnawc-Le za poprzedni rok 

WICEPREZES 

K~ybicka 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Niniejszy wydruk stanowi kopii; sprawozdania finansowego sporl.ildzonego w postaci elektronicznej . 

System finansowo-ksii;gowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wroclaw wydruk z dnia: 2019-12-03 



Fundacja AUTYZM UP 
Jakubowy Sz.lak 34, 32-091 Zdz.i~slawice 
Tel.: , NIP: 945-218-42-62 
naz.wa banku, 
llUIDPr rachunku 

Rachunek z.yskow i strat dla organiz.acji poz.a~dowych 

Pozycja 

Ptzychody z dzialalnosc.i statutowej 

Ptzychody z pozostalej dzialalnosci statutowej 

Koszty dzialalnosci statutowej 

Koszty pozostalej dzialalnosc.i statutowej 

Zysk (strata) z dzialalnosci statutowej (A - B) 

Zysk (strata) z dzialalnosc.i operacyjnej (C + F - G) 

Koszty finansowe 

Zysk (strata) bruno (H + I - J + K - L) 

Zysk (strata) neno (M - N) 

.,stugl Flnansowc lukasz Kita 

Biui;q R~ c_h ulkowe 
~ I Q.l)..,...:O t 
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Kwota na dzien Kwota na dzien kolicr.tcy 
koliCZ,lcy poprzedni rok obrotowy . . 

92 169,43 70 713,60 

92 169,43 70 713,60 

9 041 ,35 17 125,70 

9 041 ,35 17 125,70 

83 128,08 53 587,90 

83128,08 53 587,90 

0,00 111,61 

83 128,08 53 476,29 

83 128,08 53 476,29 

PREZES ZAfDn 
Bogdan (I 

j 

Strolld I l l 

Przeksztalcone dane 
porownawcz.e za poprzedni rok 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~f~EZES 

Ka~arzyna Rybicka 

Niniejszy wydruk stanowi kopi' sprawozdania fi.nansowego spof'Z<ldz.onego w postaci elektronicznej. 

System finansowo-ksi,gowy Rewiror GT, lnsERT S.A. Wroclaw wydruk z dnia: 201g.12-03 


