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                    SPRAWOZDANIE  FINANSOWE  FUNDACJI „AUTYZM UP”    
                     ZA ROK OBROTOWY 2019 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer 
we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji, 
 
 Fundacja Autyzm UP    ul. Jakubowy Szlak 34,  32-091 Zdzięsławice 
 nr KRS: 0000555947 
 
2. wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 
 
25 lutego 2019 Fundacja zarejestrowała działalność gospodarczą. 
Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 
 
3.wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 
 

Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku 
 
4.wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co 
najmniej 12 miesięcy i dłużej Zarząd  Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego 
faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności  w dającej się przewidzieć przyszłości 
 
5.omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą 
o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy są: 

• dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych-ceny ich nabycia 

• dla niespłaconych zobowiązań-kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy, 

• dla środków pieniężnych w kasie i w banku-ich wartość nominalna 

• dla należności- w kwocie wymaganej zapłaty 

• kapitały(fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa- w wartości   
 nominalnej 
 
W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów 
i pasywów 
 
Wynik finansowy jest wyrażony w mierniku pieniężnym jako rezultat działalności fundacji osiągnięty w pewnym 
okresie. Wynik ten może być dodatni albo ujemny. Wysokość wyniku zależy od: 

• wyniku na działalności statutowej, 

• pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 

• przychodów i kosztów z tytułu operacji finansowych, 
 
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła 
następujące ustalenia: 

• składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10000 zł. Fundacja zalicza 
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów 

• składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł. Fundacja zalicza do 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. 
Od tego rodzaju składników majątku Fundacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następnym po 
przyjęciu do użytkowania 
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Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach  obrotowych jednakowego grupowania 
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, oraz ustala się wynik i sporządza sprawozdanie 
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje były porównywalne 
 
INFORMACJA DODATKOWA 
1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, 
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie 
Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i 

pasywach. 

 
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów 
Fundacja nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, 
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju 

 3)Uzupełniające dane o aktywach i pasywach fundacji: 

Aktywa trwałe: 

-rzeczowe aktywa trwałe 61 500 zł 

Aktywa obrotowe: 

 - środki finansowe w kasie: 544,18 zł 

 - środki finansowe na rachunku bankowym: 18670,29 zł. 

Pasywa – Fundusze Własne:  

 - fundusz statutowy: 2000,00 zł, 

 - zysk z lat ubiegłych 83128,08 

 - wynik roku: 6188,39 zł. 

Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 

faktura za usługi księgowe: 369,00 zł 

pit-4 za grudzień 2019 z tyt. umowy o dzieło : 279,00 zł 

 

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, 

Przychody statutowe: 

 - darowizny 42174,45 zł 

w tym -od osób prywatnych: 41719,00 zł    

od osób prawnych  : 455,45 zł         

 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

  koszty działań statutowych: 35628,96 zł 

  koszty administracyjne wyniosły 357,10 zł- są to koszty obsługi rachunku bankowego 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Fundusz statutowy jednostki, określony w statucie fundacji z dnia 17 lutego 2015 roku, nie uległ 

zmianie i wynosi 2000 zł.    

Sporządził:                                                                                                      Zatwierdził                                                 
 
Kraków, 26.03.2020                                                     


