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AK丁割A ���Nota �31.12.2020 �31.12.2019 

A.AKTYWATRWAヒE ��� �0,00 �0,00 

l.Warto§dniemate「ialneiprawne ��� �0,00 �0,00 

虹験蕪呼曾根eak接戦急くr型頭e ��� �0.00 �0タ的 

.NaleZno§cid山goterm �nOWe � �0.00 �0.00 

lV �,lnwesty匂edfugote「m �nOWe � �0,00 �0,00 

V.Dlugoterminowe「ozlic ��ヱeniami9dzyokresowe � �0,00 �0,00 

B.AKTYWAOBROTOWE ��� �50718,52 �了151ら,04 

しZ印asy ��� �2埴8,00 �870,00 

虹N割合をnQ託ikr触k慮e丁調もn鵬 ��� �0.00 �0,00 

.lnwestyqiekr6tkoterminowe �� �48388,27 �70595,58 

lV �.Krdtkoterminowe「ozi �CZeniamiedzyokresowe � �1ら2,25 �50,48 

C.N �ale2newplaty　na　fundusz　s軸utowy �� �0,00 �0-00 

AKTYWARAZEM ��� �50718,52 �71呂1ん04 
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PASYWA ��Nota �31.12.之020 �31.12.2019 

A.KAPITAと(FUNDUSZ)WとASNY �� �42551.52 �632之さ,13 

・「踊duszs融utowy � �2200.00 �2200.00 

敬P蹄駐軸t亀青肌虫騎雅 �� �0.0 �0.00 

帖Zysk(Strata)ziatubjeg†ych �� �61028,13 �ら0917,30 

i �V.Zysk(St「aね)ne繍0 � �-20ら76,る1 �110.83 

唇、Z �OBO潮AZANIAiREZERWYNAZOBO潮AZANIA � �81ら7○○0 �8287.91 

‘Rezenvynazobowiazania � �○○00 �0,00 

’Zobow桓Zaniadlugcter面nowe � �0.00 �0,00 

し之(出的庇謡a露ぬk「金蛇出徴調観劇膿 � �8てらう.00 �8287,糾 

l �V.RozIiczeniami?dzyok「esowe � �0100 �0,00 

PASYWARAZEM �� �50718,52 �71516.04 

s押「z細部O Pozn轟　　　姉　　% 0与2021

(面qscowo維)　　　　　　　　　　的ta)

l胎鵬鵬乙民鶉知撮
くれa那1Sko I請ゆos叫Od印面ed如時はa pro鵬虎enie ks喝9 「aC同座oゆ′きh)

Wq圃echowska 」olanfa Ma「!a

W可C晦Ghの騰虹轟的eus乙‥A鵬卿主
のod郎Sy Cかnk海ヱa昭司du)



軸曹畏蕊書鵜eき
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当蒲麟瀦籍圃’

RACH∪NEK ZYSKOw I STRAT Iwariant kalkulacyjnyさza 2020

No章a �2020 �2019 

A′Przychody　z　dzialalnoS。istatutow早j �� �141182,4ら �1了4007,38 

.Przychodyznieodplatnejdziaぬlno§cipo之ytkupub"cznego � �139647,4ら �172787′38 

曜融かq触手寄与抽都旭日z融急虹鵡沌碇聾鯨棚、競闘年子娘睨 � �153忌.0織 �18之0.00 

l �しPrzychodyzpozostatejdziala!no§cistatutow?j � �0-00 �0,00 

B.K �OSZly　dziaね血庵Cistatutowej � �83487,56 �92324,78 

.KosztynieodplatnejdziaねInostipo却kupubIieznego � �81952,56 �85734.01 

上KosztyodpIatnejdziatalno§cipo之y!kupll胡cznego � �1535,00 �8590.77 

l �しKosztypozosta噂dzia書alno§cista血towej � �〇〇〇0 �0,00 

C・Zys息(S厄ata)之　d之自転血砥Cis融璃0淑徳(A言動 �� �5てる軸,的 �8乞282,80 

D・Przychody　z　dzialalnoScigospodarcz匂 �� �0,00 �0-00 

巨.K �OSZty　dzialalno§cigospoda「CZej � �0↓00 �0.00 

F‘Zysk(Strata)之dzjaIalno§cigospodarczej(D-E) �� �0」00 �0,00 

G・Kos之ly　og6lne轡0　Za「Z争du �� �82150′30 �82149-33 

H.Zysk(却rata)zdzialalno§cioperacyjnej(C+F-G) �� �-244粥,40 �133j之7 

し取返QSねぬ　呼yC固y(坤era魂鴨 �� �43鶉,鳩 �0.00∴ 

J.Pozosta†e　koszty　operacyjne �� �604-9ら �22,44 

K.Przychody　finansowe �� �0.00 �0.00 

L.Koszty　finansowe �� �0.00 �0,00 

M,Zysk(Strata)brし璃0(H+]十K-L) �� �-20ら7ら直1 �110,83 

N.Podatek　dochodowy �� �0.00 �0,00 

〇・Zγ箆k〈s舶めれe馳(甑〇時 �� �-20る手釣的 �110,83 
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Fundacja ”KuZnia Nadziei,,

uI. BolesIawa Krysiewicza 6/1 9a,

61-825 Pozna血

N霊P: 7831729575

Rcgon: 3621少5753

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 2020

Funda句a ”KuZnia Nadziei ” dziala na podstawie prz印is6w prawnych oraz st血tu.

W血iu O7.08.2015r. F皿daQja zostala wpis狐a do Kr砧owego Rejestru S軸OWegO - R匂estru

Stowarayszch, I皿nych Ongani独頭Spolec孤ych I Zawodowych, Funda車oraz Samodzielnych

Public孤yCh Zaklad6w Opieki ZdrowomQj pod numerem KRS OOOO570224. Po血niot wpisany ta嘘e

do I匂estru przedsi?biorc6w.

Celem dzialania org狐1Zaql Sa:

1) Pomoc spolec独a dzieciom, rodzinom i血nym osobom b?dapym w trudn匂sy血a融OraZ POmOC

W Wyr6wnywanin ich szans dyciowych;

2) Dzialalno56 charytatywna;

3) Ochrona i promoqia zdrowia, W SZCZeg6lnosti rehabilit袖a os6b ni印e血osprawnych;

4) Dziaぬnie na rzecz os6b niepe血oaprawnych i os6b z喝roZonych wykluczeniem spolecznym;

5) Nauka, eduka匂a, O§wiata i wychowanie;

6) Ochrona缶odowiska, apOrt i kultura五zyc狐a OraZ turyStyka;

7) Organizaqia i promoqia woIontariatu;

8) Dzialalno誰i w坤tゆraca z o喝弧izaQjami, kt6rych cele s脅かliZone z dziala血IOScia funda専;

9) Onganizowanie ak車hu皿anitamych iあi6rek pieni碑nych dla os6b posckodowanych kl?ckami

Zywiofowymi w kr年ju i za granlC葎

1 0) Pomoc血ansowa w tworze血u godnych warunk6w mieszk狐iowych.

Je血ostka zobowiazana jest do stosow狐ia zasad rachunkowo飴i okre§lonych w Ustawie z dnia 29

WrZe紅ia 1994 r. o rachunkowo飴i zgodnie z zaねCZnikiem皿6 do Ustavy- SpraWOZda血a血ansowe

dla onganizapji pozarz社owych.

1. Akywa trwale przedstawione w bilansie wg cen pabycia pom壷ejszonych o umorzenie. Rzeczowe

cktywa trwale umarzane sa ngo血ie z ustawa o rachurhowosti i ustaw脅Z血ia 15 1utego 1992 r, O



POdatku dochodowym od os6b prawnych Srodki trwale o warto鏡nie przekracz袖匂lO.000,00

Zl umarzane sa w lOO% w血iu oddania do udytkow狐ia.

2. Nale血oSci i zobowi年Zania wykaywane s雀W WartOgCi wymag辞ocg亘aplaty.

3. Siedziba Funda匂v j的mi匂vcowose Pomal, POIoZona w gminie Pomari, W POWiecie pomadskim,

W Wqjew6dztwie wielkopoIs址n

4. Fundapja dokon可e pomiam wyn血統ansowego w wari狐Cie kalkulacyjnym.

Fmda車na dzich 31. 12.2020 r. nie posiad勅frodk6w trwalych言池田stOdk6w pieni軸ych w

kasie i rachunkach bankowych na koniec 2020 roku wynos盤48.388,27 ZL Fundusz zalodycielski

Funda箪wⅥ10Si 2.200 zま.

A. PRZYCHODY OG6LEM

Na wartoS6 praychod6w na sklad魂si?:

- darowizny

- dot袖a

-Wp車wyz l%

・ POZOstale praychody operacyJne

145.566,21 z霊

109.317,6タ星

2.386乞‡

29.478,77

4.383,75 z王.

蹟KOSz冒Y　　　　　　　　　　　　　重櫛.24ま,82 z重

Na wartost koszt6w skhade晦si? koszty z dziahalnoSci statutowqj oraz koszty og6h蟹O ZarZg叫

ZgOdnie z rachur亜en zy虫ow i strat w kwocie 165,637,86 zl oraz pozostalych koszt6w

OPeraC加ych o wartoSci 604,96 zI ( nie stanowiape KUP).

C. STRATA 20.676,61 z量

Strata za 2020 rok zostanie pokryta ayskiem lat przyszlych.

Spo青乙庇址

Ireneusz RzeZnik

Tadeusz Antoni Wqiciechowski

Prezes Za購蚤郡部

Jol狐ta Mari aWqj ciechowcka
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