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I. OSwIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do arty蘭u 52 ustawy o rach皿kowo§ci z dnia 29 wrze餌a 1994 roku z p6宛匂szymi
Zmianami, Zarzed Funda扇Ku加a Nadziei przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kohczapy sl?

31.12.2019, m kt6re sklada si?‥

Bilans sporzadzony na dzieh 31. 12.2019,
Rach皿ek zysk6w i strat za okres od Ol.01.2019 do 31.12.2019,
Infomapja dodatkowa, Ob匂m魂Ca WProWadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

inめ皿a匂e i o匝餌enia.
Sprawozdanie finansowe sporzg庇one zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami ustavy o

rachunkowo弱oraz rzctelnie i jasno przedstawia sytua轟m年履tkowかfin紬SOW包OraZ Wynik盈n狐SOWy.

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FENANSOWEGO
l. Infomapje og6lne
Sprawozdanie宜nansowe Fundapji Ku血ia Nadziei obQjmtje rok obrotowy od OI stycznia 2019 roku do
3 1 grudnia 2019 r., kt6ry jest pi印ym rokiem dziaねlnoSci Funda?ji.

Czas trwania Fundapii jest nieoznaczony.
Fundaqia zostaha zarQjestrowana w Sedzie Rqionowym w Poznaniu K垂iowego Rejestru S脅dowego pod

numerem KRS OOOO570224 w dniu O7.08.2015.

Fundapji nadano numer statystyczny REGON 362 1 95753. Siedziba Fundaqii miesti si? na ulicy
Boleslawa Krysiewicza 6/1 9A w Poznaniu.
SkIad Zarz担u Fundaqii w 20 1 9 roku byl nastepujapy:

Tadeusz WQjciechowski ‑ Prezes Zarzadu;

Jolanta Wqjciechowska ‑ Wiceprezes Zarzadu;
Zgodnie ze Sta血tem Fundacji podstawowym ceIem dzia霊ania Fundacji jest:
1.Pomoc spoleczna dzieciom, rOdzinom i innym osobom bed脅Cym W trudnQj sytuaqji oraz pomoc w

Wyr6Wnywaniu ich szans zyciowych.
2. Dzialalno露charytatywna.
3. Ochrona i promo匂a zdrowia, W SZCZeg61noSci rehabilitaqia os6b niepehosprawnych.

4. Dzialanie na rzecz os6b niepeInosprawnych i os6b zagrozonych wykluczeniem spolecznym.
5. Nauka, edukapja, O§wiata i wychowanie.

6.Oc血ona紅odowiska, SPOrt i kultura宜zyczna oraz turystyka.

7. Organizapia i promoqa woIontariatu.
8. Dziaぬlno誇i wsp6車raca z organizapjami, kt6rych cele s脅Zbie血e z dziaねlnoScia Fundaqji.
9. Organizowanie akQji hunanitamych i zbi6rek pieni確nych dia os6b poszkodowanych kl?Skami

dywiolowymi w kr砧u i za gramca.
1 0. Pomoc丘nansowa w tworzeniu godnych warunk6w mieszkaniowych.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1. Pomoc rzeczowa i宜nansow包na rzecz os6b b?d脅cych w trudn♀i sytuaqji, OS6b niepe血osprawnych i

Chorych oraz os6b zagroZonych wykluczeniem spolecznym.
2. Organizowanie, PrOWadzenie i finansowanie warsztat6w terapii z哀ieciowej.

3. Pomoc rzeczowa i finansow脅dotycz脅ca sprz?tu medycznego, rehal)ilitacyjnego, lekarstw i Srodk6w

medycznych, OPieki piel?gniarskiej i pobytu w o缶odkach rehal)ilitacyjnych i opiekutczy9h oraz

丘zykoterapii na rzecz os6b niepe血osprawnych, Chorych i zn勾d可apych si? W trudn匂sytuaqii.
4. Prowadzenie, Organizowanie i finansowanie rehabilitapji leczniczQj i宜zykoterapii.

5.W ranach pomocy charytatywnQj organizowanie zbi6rek pieni?血ych w tym organizowanie

festyn6w, bali charytatywnych i imych imprez publicznych.
6. Pozyskiwanie sponsor6w, WSP61prac? Z Wねdzami samorz約owymi, rZ射owymi i orgamzaqa甲
POZarZadowymi, ZakIadami opieki zdrowotn轟plac6wkami opiek血czymi w zakfesie wymienionym w

Celach dzialania Fundapji.

7. Propagowanie wolontariatu.

:

8. PromoQj a血rystyki ze szczeg61nym uwzgl?d血eniem uczes血ctwa os6b niepe血osprawnych.

9. Organizowanie imprez rekreacyjno ‑ turyStyCZnyCh, koncert6w i imych imprez artystycznych.
1 0. Realiza句a wsp6lnych prqi ekt6w, udziel狐ie wsparcia finansowego lul) rZeCZOWegO OrgamZaql

拙彊cych dziaぬlnost zbiezna z celani Funda(事v

l ].Wsp6Ipraca z osobami fizycznymi popier魂Cymi cele funda函
1 2. Dzia融no鑓gospodarcz脅W Zakresie:
a) pozostaねdzialalno§6 vydawnicza ( PKD ‑ 58. 19.Z ),

b) pozostale dnckowanie ( PKD ‑ 18. 12,Z ),
C) przetwarz組ie danych ( PKD ‑ 63.11.Z ),

d) dzialalnose agengji reklamovych ( PKD ‑ 73. 1 1.Z ),
e) sprzedaz detaliczna prowadzona przez intemet ( PKD ‑ 47.9 1.Z),
f) pozos融a sprzedaz detaliczna prowadzona poza siecia sklepowa, Straganami i targowiskami ( PKD ‑

47.99.Z),
g) vynedem i zarz軸vanie nieruchomo飴iami wlasnymi i vydzierzawionymi (PKD ‑ 68.20.Z ).
Dochody z dzialalnosti gospodarczQj Fundaqja przeznacza na realizac彊ce16w statutovych.

2. Por6wny隅霊no縫danych
Fundapja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczy叩apy si? 0 1.01.20 19 i ko血cz脅Cy

Si? 31.12.2019 r. w por6Ⅵ肌a血udo roku 2018.
3. ZaIozenie kontynuacji dzia霊a霊noSci

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostalねsporzadzone przy zafozeniu kontynuowania dz融alno飴i

PrZeZ Funda擁. Zarz軸FundaQji nie stwierdza na dzieh podpisa血a sprawozdania finansowego is血enia

faktow i okoliczno互ktdre wskazywalyby na zagro乞eha dla mo班woici kontynu?Wania dzialalno§ci
Funda車i w okresie 12 miesipey po dniu bilansowym. Fundapja nie dokonywaねzmlan Zasad (POlityki)

rachunkowoSci w 20 19 r.
4・ Pod五a量wy皿王ku鮮血a皿sowego
Zysk鵬tto za 20 19 r. w kwocie l lO,83 zostanie przeznaczony na realizapj? Zadah stat舶OWyCh Fundapji w

koIQj nych latach obrotowych.
5. Przyjete zasady (PO賞ityka) rachunkowo§ci
Sp輪wozdanie魚n狐SOWe ZOStalo sporzadzone zgodrlie z wymogami Ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994

roku o rachunkowo§ci, Obowi脅Z可apymi j ednos他konty肌l彊Ce dzialalno飴.
Funda句a sporzadza rachunek zysk6w i strat w ukねdz王e por6unawczym. W sprawozdaniu駐nansowym

Fundapja wykaz可e zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich tre飴i脅ekonomicz堕. Wynik finansowy Fundapji
Za dany rok obmtowy ob匂ml垂wszystkie osi年gni?te i przypad勾ape na JQJ rZeCZ PrZyChody oraz zwl脅Zane

Z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memorialu, WSP劇miemo§ci przychod6w i koszt6w oraz

OstrOZ虹匂vyceny.

5.1. Rachunek zysk6w i strat
P富zyc血ody
Przychody ze sprzedady ob句m函血ew印Pliwie nale2ne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedazy可
POmni句szone o nalezny podatek od towar6w i usfug (VAT) ujmowane w okresa?h, kt6rych dotycza.
Fundapja nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na mocy art. 1 13 ust・ 9 ustavy o

DOdatku od towar6w i us血g.
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Koszけ
Fundaqia prowadzi koszty w ukIadzie rodz哀iovym. Na wynik finansovy Funda串wplyw魂ponadto:
Pozostale przychody i koszty operacyjne po§rednio zwiazane z dziaねlnoScia Funda垂w Zakresie m.in.

ZySk6w i strat za zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych, aktualiza串vyceny aktyw6w

niefinansowych, utWOrZenia i rozwlaZanla reZerW na PrZySZle ryzyko, kar, grZyWien i odszkodowah,
OtrZymania lub przekazania darowizn,

Przychody finansowe z tytulu dywidend (udzia16w w zyskach), Odsetek, ZySk6w ze zbycia inwestyqji,
aktualizaqii warto§ci inwestyQji, nadwyzki dodatnich r6Znic kursowych nad ujemnymi,

Koszty宜nansowe z tytulu odsetek, Strat Ze Zbycia inwesty(涼aktualizaqii warto§ci inwesty轟uj emnych

r6Znic kursowych nad dodatnimi,
Straty i zyski nadzvycz劉ne POWStale na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeh nie zwiazanych z

Og61nym ryzykiem prowadzenia Fundaqji poza j匂dziaねlnosti脅OPeraCyJna.

5.2. Opodatkowanie
Podatek dochodowy bie牽Cy. Biezape zobowiqzania z tytulu podatku dochodowego od os6b prawnych s雀

naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
Fundapja korrysta z warunkowego zwolnienia dochod6w z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4

ustavy o podatku dochodowym od os6b prawnych, Ze WZgl?du na przeznaczenie dochodu na cele
StatutOWe Wymienione w tym przepisie. Podatek dochodowy odroczony. Zgodnie z za?adかstotnoSci i

WObec braku obowiazku badania sprawozda五島nansowych Fundapja nie tworzy aktyw6w ani rezerwy z

tytulu odroczonego podatku dochodowego.

5.3. Bilans
WartoSci nie血ateriaIne i prawne wycenia si? Wed量ug cen nabycia lub koszt6w wytworzenia dla

koszt6w prac rozwQJOWyCh, POrmlQ]SZOnyCh o skunulowane odpisy unorzeniowe oraz o ewentualne
Odpisy z tytufu trwa婦utraty wartoSci.
Za wartoSci niematerialne i prawne uzn牛ie Sl?:

‑ koszty prac十ozwQj owych zakofrozonych pozytywnym wynikiem, kt6ry zostanie wykorzystany do

produk轟

‑ nabyta warto!6 fimy,
‑ nabyte prawa maj雀tkowe, PraWa POkrewne, licenqje i konce♀ie,

‑ nabyte prawa do wynalazk6w, Patent6w, Znak6w towarowych, WZOr6w uZytkowych;
‑血ow細how.
Wed壬ug stanu na dzieh 3 1.12.2019 pozyq]a me vySteP可e.
Srodki trvaIe sa wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po ak山alizaQji wyceny

Skhadnik6w m勾卸ku pomm♀)SZOnyCh o skunulowane unorzenie oraz dokonane odpisy aktualiz再審ce ich

WartOfoi.W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia stodk6w trwalych w
budowie zalicza si? r6血ice kursowe z wyceny nale血oSci i zobowi年Zah powstale na dzieh bilansowy oraz

Odsetki od zobowiazah finansutcych wytworzenie lub nal)yCie Srodk6w trwalych. Zgodnie z zasada

嵩芸霊霊薯諾霊霊宝薯激諾慧警碧豊豊誤読諾霊票‡
Od miesiapa nast?PnegO PO mleSlapu PrZyjく半ia do ekspIoataqii w okresie odpowiadajacy血szacowanemu
Okresowi ich ekonomiczn♀i udyteczno§ci.

Srodki trwale w budowie wycema Sl? W WySOkoSci og61u koszt6w pozost勧cych w bezpo紅ednim
ZWiazku z ich nabyciem lub wytworzeniem, POrmi句szonych o odpisy z tytulu trval utraty warto§ci. W

uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia缶odk6w trwalych w budowie
Zalicza si? r6血ice kursowe z wyceny nale血osti i zobowiazah powstale na dzieh bilansowy oraz odsetki

Od zobowi轡ぬfinansl療CyCh wytworzenie lub nabycie §rodk6w trwalych. Wed血g stanu na dzie血

3 1. 12.2019 poayQ]a nle WySt?P可e.

碑

血westy萄e側ugotermi皿OWe
Nieruchomo誼oraz wartord血ematerialne i prawne i inne inwesty旬v nie stanowiape a虹yw6w

finansowych zaliczone do aktyw6w trwalych nie u卒ytkowane przez je血ostkかecz na軸e w celu
OSi脅gni?Cia korzySci ekonomicznych wyni軸鮮yCh z przyrostu wartoici tych aftyw6w lub uzyskania z

nich przychoddw, lub irnych pozytk6w ‑ vyCenia si? Wedfug ceny ich nabyCia pomm?]SZOnqJ O
ewentualne o申pisy z tyt血trw軸utraty ich wartoSci. Wed叫g stanu na dzieh 3 1. 12.2019 pozyqja nie

WySt錐唾e、
D霊ugoterminowe aktywa鯖nansowe
Udzialy lub akqie wycenia sie wedfug ceny nal)yCia pomniQjszon匂O Odyisy z tyt血trwa鴫utraty

WartO如We劇ug stanu na dzie缶3 1. 12.2019 pozyqa nle WySt紺qje.
Åktywa鯖nansowe i zobowiazania範nansowe
Aktywa finansowe uzn軸e si? Za nabyte, a ZObowiazania finansowe za powstale w przypadku zawarcia

PrZeZ jednost時kontraktu, ktdy powo{坤e POWStanie aktyw6w finansowych u jednQj ze stron i
ZObowi辞ania finansowego albo instrmentu kapitalowego u drugiej ze stron. Aktywa finansowe oraz

ZObowi辞ania finansowe, W tym r6w血ez pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakqj e

teminowe, Z kt6rych wynika zobowiaza血e lub prawo do nabycia hfo sprzedazy w przyszlym teminie

ustalonかlo細okres厄nych instrument6w範nansowych, PO uStalon句cenie, WPrOWadza si? do ksi鵠

rachunkowych pod data zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym
WprOWadza si? do ksi懲rachunkowych, W ZaleznoSci od prz加重metody, POd data zawarcia transak扇
1ub na dzieh rozliczenia transakqii. Aktywa fin紬SOWe WPrOWadza si? do ksiag rachu血owych na dzieh

ZaWarCia kontraktu w cenie nabycia舟warto彊godziw♀j poniesionych wydatk6w lub przekazanych w
Zamian imych skIadnik6w m聖廟kowych, Za§ zobowi従Zania finansowe w warto§ci godziwQj uzyska埠j

kwoty ]血wartoSci otrzymanych imych skladnik6w m勾卸kowych.
Jednostka klasyfikuje instrunenty finansowe w dniu ich nあycia lub powst組ia do nast?P函CyCh

励teg〇五i:
aktywa finansowe i zobowi脅Zania firmsowe przeznaczone do obrotu,

PO2yczki udzielone i nale如osti wlasne,

aftywa hnansowe utrzymyw孤e do teminu wymagalnofoi,

aktywa finansowe dost?Pne do sprzeda2y.
Wed書ug stanu na dzieh 3 l. 12.2019 pozyqa me Wyst?P可e.
Rzeczowe skIadn主ki aktyw6w obrotowych vycenia si? Wedfug cen nabyc王a lub koszt6w wytworzenia
壷e wyzszych od ich cen sprzedady netto na dzieh bilansowy.

Poszczeg61ne grupy zapas6w s脅WyCenianie a nast?Pt彊cy spos6b:

Materialy cena nal)yCia
Towary cena nabycia
Odpisy aktual血をape wartost rzeczowych s抽adnik6w m車重ku obrotowego dokonane w zwiazku z trw垂
血ata ich warto§ci lto spowodowane vyce閏doprowadz細c扉ch wartoS6 do cen sprzedady ne備O

mo班wych do uzyskania pormi匂sz魂wartost pozy扇w bilansie i zalicza si? je odpowiednio do
POZOStalych kosztるw operacyj nych.

Stosowane metody rozchodu :
‑ Wedlug cen przeci?tnyCh, to jest ustalonych w wysoko飴i Sredni句waZon匂cen (koszt6w) danego

SkIadnika aktyw6w,
Wedfug stanu na dzまe血3 1. 12.20 19 pozy壇rzeczovych aftyw6w obrotowych wyhosi 870 zを.
Naleino怠ci wycenia si? W kwotach wymagangj捌platy, Z Zachowaniem zasady ostro血Qj wyceny (PO
POmniQjszeniu o odpisy aktunliz扇ce). Nalezno飴i wyra如ne w walutach obcych wycenia si? na dzieh

bilansowy po kusie瓦e血im ustalonym dla dan匂waluty przez Narodowy B甜ik PoIski na ten dzied.

廟

R6血ice kursowe od nalezno§ci wyrazonych w wa山ach obcych powstale na dzie血wyceny l PrZy

ZaPlacie zalicza si? Odpowiednio: ujerme do koszt6w finansowych i dodatnie do przychod6w

finansowych.
Srodki pienie互ne wykazuje sie w wartoSci nominaln匂v WyraZone w walutach obcych wycema Sle na

dzie丘bilansovy po kursie §rednim ustalonym dla danQj wa山y przez Narodowy Bank PoIski na ten
dzie血.

Rozliczenia miedzyokresowe koszt6w czynne dokonywane sa, jezeli koszty poniesione dotycz脅

PrZySZlych okres6w sprawozdawczych.
Fundusze wIasne ujm可e si? W ksiegach rachunkowych w wartoSci nominalnQj wed書ug ich rodz砧6w i
ZaSad okre§lonych przepISanl PraWa OraZ Statutu Fundapji.

Fundusz statutowy Funda句i vykazL±ie sie w wysokosti okre乱on句w Akcie zafodycielskim i wpisan♀i
W r句estrze sadowym. Zadeklarowane, 1ecz nie wniesione wklady ujm可e si? jako nale血e wkIady na

POCZet funduszu statutowego.
Kapita霊zapasowy tworzony jest z podziahl ZySku, PrZeniesienia z kapita血rezerwowego z aktualizaqii

WyCeny OraZ nadwyzki warto§ci emisyjnQj akQji powy牢j ich wartoSci nominaln句POmniejszon♀j o koszty
t♀j emiiii.

Pozostala cz肇6 koszt6w emiiii zaliczana jest do koszt6w finansowych.

Udzialy lub akcje wねsne wyceniane s雀W Cenie nわycia i wykaaywane w kwocie ujerm♀j w kapitale

Wねsnym.

Rezervy tworzy sl? na PeWne lub o duzym stopniu prawdopodobiedstwa przyszle zobowiazania i
vycema sl? 」e na dzieh bilansowy w wlarygOdnie oszacowanQj warto§ci. Rezerwy zalicza sl?

Odpowiednio do pozostafych koszt6w operacyj nych, koszt6w finansovych lub strat nadzvycz萄nych,
Zaleznie od okolicznofoi, Z kt6rymi przyszle zobowiazania si? Wi碑a.

Zobowiapania wycenia si? na dzieh bilansowy w kwocie wymag魂c句zaplaty z w庇いkiem zobowiazah,
kt6rych uregulowanie zgodnie z unow雀naSt?P可e przez wydanie imych niz §rodki pieni砕ne aktyw6w
finansovych lub vymiany na instrumenty finansowe ‑ kt6re wycenia si? Wedhlg WartOSci godziw車

JeZeli temrin wymagalnosti przekracza jeden rok od daty bilansowQj , Salda tych zobowiazah, Z vyj却kiem
ZObow車zah z tyt. dostaw i usfug, Wykazuje si? jako dhlgOteminowe. Pozostale czeSci sald wykazywane

Sa jako kr6tkoteminowe. Zobowi脅Zania wyraあne w walutach obcych wycenia si? na dzieh bilansowy po

kursie缶ednim ustalonym dla dan匂Waluty przez Narodowy Bank PoIski na ten dzie丘. R6Znice kursowe

dotyczape zobowi脅Za血wyraZonych w wa山ach obcych powstale na dzieh vyceny i przy uregulowaniu

Zalicza sie odpowiednio: ujerme do koszt6w finansowych i dodatnie do przychod6w finansowych.

Inne rozliczenia miedzyokresowe
a) Rozliczenia mi?dzyokresowe koszt6w bieme dokonywane s包w wysoko§ci prawdopodobnych
ZObowiazah przypadg彊cych na bie2apy okres sprawozdawczy.

Do biemych rozliczeh miedzyokresowych koszt6w zalicza sl?:
‑ reZerW? Z tytufu napraw gwarancyjnych i rekqimi,

‑ WartOS6 wykonanych na rzecz j ednostki iwiadczeh, kt6re nie zostaly zafakturowane, a na mOCy umOvy
Wykonawca nie byl zobowiapany do j匂zafakturowania,

‑ WartOS6 nievykoraystanych urlop6w pracowniczych,
‑ koszty wynagrodze丘wyplaconych po zakohczeniu roku, dotyczace roku poprzedniego.

b) Rozliczenia mi?dzyokresowe przychod6w dokonywane z zachowaniem zasady ostro血osti, ObQj mt彊
W SZCZeg6lno§ci:

‑ r6wnowarto§6 otrzymanych lub naleznych od kontrahent6w Srodk6w z tytulu訪iadczeh, kt6rych

Wykonanie nastapi w nast?PnyCh okresach sprawozdawczych,

凧

ーfrodki pien車ne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia frodk6w trwalych, W tym takze

frodk6w trwalych w budowie oraz prac rozwQ]OWyCh, je2eli stosownie do imych ustaw nie zwi?ksz魂

One kapita蛤w (funduszy) wねsnych. Zaliczone do rozliczeri mi?dzyokresowych przychoddw kw叫

ZWi?kszq函OPniowo pozostale przychody operaeyj ne, rdwnolegle do odpis6w amortyzac加ych lub
unorzeniowych od frodk6w trwalych l巾koszt6w prac rozwqj owych sfinansowanych z tych Zr6d由,

‑凋emna WartO鑓fimy,
Wyce皿a tra皿Sa虫歯王w wa霊地t租e血obey血
WyraZone w walutach obcych operaqe gospodarcze可m巾e si? W ksi?gaCh rachunkowych na dzie鉦ch
PrZePrOWadzenia ‑ O ile odr?bne przepisy drtyczape frodk6w pochodzapych z bud狛u Unii Europ匂skiQj i

innych krg帝w Europ匂Skiego Obszaru Gospodarczego oraz frodk6w niepodleg魂CyCh zwrotowi,
POChodzaych ze Zr6del zagranicznych nie stanowiかnaczかodpowiednio po kursie:

l ) faktycznie zastosowanym w tym dhiu, vyrik彊ym z charakteru opera函‑ W PrZyPadku sprzedtry lub
kxpna walut oraz zapIaty nale孤oSci lub zobowiazah;

2) §re血im ogIoszonym dla dan匂walrty przez Narodowy Bank PoIski z dnia poprzedz魂CegO ten dzieri
W prZyPadku zapIaty nale如OSci lub zobowi鮮血, jeZeli hie jest zasadne zastosowa血e kursu, O kt6rym

mowa w pkt l , a tckze w praypadku pozostalych opera車v
Na dzieh bilansowy wycema sl? WyraZone w walutach obcych‥

1 ) skh血iki aktyw6w i pasyw6w ‑ PO Obowi魯Z可apym na ten dzie紬℃血im kursie ogfoszonym dla dan句

Wahrty przez Narodowy Bank PoIski, Z ZaStrZeZeniem pkt 2;
2) got6wk? Zn匂(坤apa si? W je血ostkach prowadzapych kupno i sprzedaz walut obcych ‑ PO kursie, PO

kt6rym nastaI班j匂zakup, je血ak w wysoko誼nie wy2szQj od ste血iego k町Su Ogfoszonego na dzieh
vyceny dla dan匂waluty przez Narodowy Bank PoIski.
R6znice kursowe dotyczape zobowi辞afi i nale血osti vyra豆onych w walutach obcych powstale na dzieh

WyCeny l PrZy uregulowaniu zalicza si? Odpowied正o亘eme do koszt6w finansovych i dodatnie do

PrZyChod6w finansowych.
5.4. Zmia皿y ZaSad rachunkowoSci w okresie sprawozdawcrym

Nie wys申pi王y.

唖

Doch6d podatkowy Fundapji za rok 2019 wyni6s1 36289,72 zl i r6血i si? Od wyniku fihansowego
zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym ( 1 1 0,83 zl ) o kwote wydatk6w na dziaねlnoS6

statutowa (36192,69) oraz koszt6w nie stanowiape kosztu 2019 r w vysokoSci in minus 13,80zI ( Skねdki

ZUS).
Doch6d podatkowy Fundaqii korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy
o podatku dochodowym od os6b prawnych, Ze WZgl?du na jego przeznaczenie na cele statutowe.
W 20 1 9 roku w Fundaqii nie wyst紳iI obowi雀Zek zapねty podatku dochodowego od os6b prawnych.
4. Infoma(卦e o znaczapych zdarzeniach dotycz雀cych lat ut)ieglych tbetych w sprawozdaniu finansowym

roku obrotowego.
Nie miafo mi句sca 2adne zdarzenie dotyczapych lat ubiegly m斬Cy WPlyw na sprawozdanie finansowe.

5. Infomapie o znaczacych zdarzeniach, jakie nastapily po dniu bilansowym, a nie uwzglednionych w
SPraWOZdaniu丘nansowym.
Do dnia sporz脅dzenia sprawozdania fin狐SOWegO Za rOk bie砕Cy nie wystapily zdarzenia, kt6re nie

zostaly, a POWinny by6 ujete w ksi?gach rachunkowych roku obrotowego.
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