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BILANS sporządzony na dzień 31.l2,20|7

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowoŚci

stan aktywów na dzień:
(koniec roku)
(ooczatek roku)

wvszczeoólnienie aktvwów
A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartościniematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. NależnoŚci długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długotermi nowe rozliczenia międzyokresowe

I. zapasy
II. Należności krótkoterminowe
IIL Inwestycje krótkoterminowe

6 75o,o0

L 75o,
5 ooo,

5 ooo,o0

1 75o,o0

l27 4s2l72

11 765,8]

77 354,7Ą
50 097,98

30 233,11

l34 202,7ż

11 777,

IV. Krótkoterminowe rozliczenia,międzyokresowe

Należne woław na fundusz statutowv

Aktywa razem

PAsYWA

Stan DasyWoW na dzieR:
(poczatek roku)
{koniec roku)

wwqzczenólnipnip nacvwów

-L4 397,9Ą

A. FUNDU§Z WŁASNY

2 ooo,

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
IIl. Zysk (strata) z lat ubiegłch
IV. Zysk (strata) netto

B. zoBoWIAzAt{IA I REZERWY NA

zoBoWlAzANIA

Rezerwy na zobowiązania

IL Zobowiązania dfugoterminowe
IV, Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

i

.t c i

r

87 828,08
2 ooo,oo
16 397.94

-t6 397.9Ą

ao2 226.02

44 631,os

46 37+64

10 937,

22 503,90

6 ta3,tj
ż7 59o,

IIl, zabowiązan ia krótkoterminowe
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1

L

6 75o,o0

23 483,11

B. AKTYWA OBROTOWE

c.
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1

30 233,11

23 87o,7Ą

L34 202,72
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RACHUNEK zYsKÓW I STRAT sporządzony na dzień 3t,12.2a1.7

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Poz

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody z działalnościstatutowej

Przychody z nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego
II
Przychody z odpłatnej działalnościpozytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalnościstatutowej
B.
KoszĘ działa lności statutowej
I
Koszty nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego
II
Koszty odpłatnej działalnościpożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalnoŚci statutowej
I

kwota za rok
nrrnrzarl ni

kwota za rok
ohrotoww

3

4

195o,oo
195o,oo

3 75o,oo
3 75o.oo

26 447.65
26 447,65

59 793,aa
59 793,80

-ż4 497.65

_56 o43.8o
8o7 32a,98

c.

Zysk (strata) z działalnościstatutowei (A-B)

D.
E.

Przychody z działalnościgospodarczej
Koszty działalnościgospodarczej

165 168,00
128 753,a2

Koszty ogólnego zarządu

2a

F.

ll.

Zysk (strata) z działalnościgospodarczej (D-E)

Zysk (strata) z działalnościoperacyjnei (C+F-C)

552 0?7.37

36 4r.4,9a

255 293,6L

ll5,27

93 963,27

-t6 3q7-94

105 286,54

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyj ne

L.

Przychody finan5owe
Koszty finansowe

M.

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

K.

N.

o.

3 060,52

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (M-N)
. J;{. *.r.,,,łn rt-., .... 3,L.
(@sld.bffib)

91 ;..?. L8

-L6 397,94

Loz 226,02

-L6 397,94

Lo2226,02
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TRAT za 20t7r.

WPROWADZ ENIE DO SPRAWOZDANIA FINANS OWE

1.

000060960t.
Sprawozdanie Finansowe z dzińalności Fundacji
kontynuowania działalnościprzez jednosĘ, Nie
kontynuowani a ptzez nią działalności.
Stosowane metody wyceny ( w tym amoĘzaĄi,
przychodów i kosżów w zal<resie, w jakim ustawa
podajemy w zńączlri7<uw l.

3.

zostało sporądzone przy zńożeniu

istrrieją okolicmości wskazujące nazagrożenie

walut obcych ) aktywów i pasywów oraz
pozostawia jednostce prawo wyboru,

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚrVlrNU

ru.

Stan zobowiązań wobec budżetu państwa wykazane w bilansie obejmują:

a)

2.197,0a zł

Pit-4

2.197,00 zł.

Razem

2,

L.P.

1

J

4
7

O

Furrdacja zajmuje się działalnościąnarzecz osób dotkniętych upośledzeniami, zabutz.eńami,
chorobami, w tym psychiczrymi oraz osobami niepełnosprawnymi , jest wpisana do rejestru
fundacji prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS

2.

l.

G

Proponowany

-

Wzyjęty sposób przemaczenia zysku za rok obrotowy:

Wyszczególrrienie

Na kapitał (fundusz) zapa§owy

Na celę statutowe fundacii
Na sfinansowanie nadwyźki kosźów nad
przychodami roku poprzędnięgo
lnne

Razem

3.

Podział zysku

Sfinansowanię straty
(nadwyżki kosźów nad
przvchodami)

0.00
85.828.08
16.397,94

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Nalezrrości i zobowiązaniawkazane w bilansie mają chmakter krótkoterminowy z wyjątkiem

kaucjiza lokal w wysokości t750,00 ń..

a^

kosztami
5

6
7

t02226.02

Dochodv zwolnione- działalnośćstatutowa
Podstawa opodatkowania
Zysk księgowy netto

0,00

1022ż6,02 Nadwyżka

prąychodów nad
kosz,tami

4,

Jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek wyników.

IV
l,

Przeciętrre w roku obrotow;łn zatrtrdnięnię ętatowe w grupach zawodowych:

przeciętna liczb a zatrudnionych
Obrotowym
Poprzedzdącym
V/
Razem

Wyszczególnienie

L,p.

INFORMACJE RÓŻNE

Kobieł

1

2
J

Administracja

pracownicv oodstawowi
Pracownicy pozostali

0
0
0

0
2
0

Razem

0

1

V.
Nr

1

§m

mężczvźni

0

0
1

1

0

0

1

1

ZAąCZNIKI

lnformacja o metodach wyceny aktywów i pasywów ( do pkt. I.3.)
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załacznik nr 1 do Informacii Dodatkowei do Bilansu oraz
Rachunku Zysków i Strat za 2017r.

Stosowane metody wyceny akĘwów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, zĘm, że

wartośćpoczątkową środków trwałych ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wytworzenia, która w
momencie rozbudowy, modernizacji lub ulepszenia jest zwiększana o poniesione koszty.
Środki trwałe o wartości do 3,500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałycĘ a ich umorzenie
księgowane jest jednorazowo w momencieptzekazańa do ułtku.
Środki umarzane w czasieo księguje się na koncie 010 -,,Środki trwałe"
Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł arnortyzowane są następująco:

-

oprogramowanie komputerów - w cĄguZllat,
inne wartościniematerialne i prawne - w okresie 5 lat;
Stozuje się amoĘzację liniową, a koszĘ miesięczrych odpisów amaĘzacyjnych - na podstawie planu
amorĘzaiqi- obciąża się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji.
Stawki i metody amoĘzacji ustalane są na podstawie Ustawy z dn. 15lutego 1992r. (Dz.U.z2000r. Nr 54,
poz.654,Nr 60,poz.700 i703 zpóźńejszymi rorianami ).

ruNołc.n ponłoc łuryznł
spnłwozpłtvmz ozlłłłlxoścr
zA RoK 2011

L

Wprowadzenie
Na dzięń bilansowy 31 grudnia ż0I7 Fundatorami Fundacji byli:
Piotr Chodacki, Małgorzata Cybulska
II. Ważniejsze zdarzeniao w Ęm również inwesĘcje, mające istotny wpĘw na
działalnośćFundacji, które nastąpĘ w roku obrotowym
lub są przewidywane w dalszych latach

ilI.

W roku bilansowym2}l7 Fundacja prawadziła dzińalność gospodaraząpolegającą na
sptzedaży usfug szkoleniowych. Fundacja zariętza nadal kontynuować dziŃa|ność w
tym zakresie, jak równięż poszerzyć działalnośćo produkcję oruz sptzeduż pomocy
terapeuĘc zny ch w tym podręczrrików, ćwiczeń, fi lmów instruktazowych.
III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Bilans Fundacji za rok 2017 po stronie akĘwów i pasyrłów vłykazń kwotę
I34 202,72 ń, a rachunek zysków zamkn$ się zyskiem nętto w wysokości
I02 226,a2 ń.
W 2017 roku przychody ze sprzedury z dzińalności gospodarczej Fundacji wyniosĘ
807 32a,98 zł, a koszty dzińalnościgospodarczej wyniosły 552 027,37 złw Ęm:

AmoĘzacja

ZlĘcie matęriałów

i

energii

0,0a

ń

19.652,68 zł

obce
358.087,31zł
Podatki i opłaty
0,00 ń
\Mynagrodzęnia
153.982,65 ń
Ubezpieczenia Społeczne
7.423,72 ń
Pozostałę koszty rodzajowe
I2.88I,01 zł
Wartośćsprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł
Przychody z działalnościstafutowej nieodpłatnej wyniosły 3.750,00 ń,
Usfugi

administracyjne 93.963,2] oraz
59.793,8a

kasńy realizacji zadań statutowych

kosz§

nieodpłatnych

ń.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 0,00
wyniosĘ 0,00 ń.

zł a

pozostałe kosźy operacyjne

Sprawozdanie zdńŃahości spółki pod firmą Fundacja Pomoc Autyzm zarok}Dl7

Pozostałe przychody finansowe wynosiły 0,00
wyniosły 3.060,52 zł

zł a

pozostńe koszty finansowe

Zarząd Fundacji vznĄe, żę dzińalność Fundacjiuznaó naleĘ zaprawidłową, roĘącą
dalszy rcmvój jej dzińalności.

[V. Przewidywany rozwój Fundacji
Zarząd Fundacji planuje w przysńości podjęcię dzińń mających na celu rozwój
Fundacji pwtzęz sprzedń materiałów dydaĘcznych dla terapeutów w formie
filmów modelowych, ćwiczeń, quizów.
V. Nabycie udziałów własnych
W roku zarc Fundacja nabyła udziĘ w Społce FPA §p. z o.o. i posiada je nadal.

V[. Cele i zasady zarządzania ryrykiem finansowym
Fundacja nie jest narńonana skutki ryzyka kursowego bowiem nię ma kontraktów ani
nie jest stroną umów denominowanych w walutach obcych. Fundacja nie jest stroną
umów zawierających wbudowane instrumenty finansowe i nie stosuje rachunkowości
zabezpieczefi.

Zmtnimalizowane jest również ryzyko utraty pĘnności.Zawie.ranę umo\ily vftaz z
pozostałymi przycho dami gwaranfuj ą utr zy marti e p§nno ści Fundacj i.
Zarząd Fundacji nie przewiduje w najblizszej dającej się prognozowaó ptzyszłości

zdarzeń, którę mogą niekorzystnie wpĘnąó na jej dzińalność.Fundacja nie ma
problemów z regulowanięm zobowiązń i nie grozi jej ryzyko utraĘ pĘnności.

WI. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie
badań i rozwoju technologicznego
Fundacja nie prowadzi dzińahw zakresie badań i rozwoju technologicmego.
piotr

chodocki

Prezes Zórzqdu

Warszawa,3l marca 2018 roku
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PRoToKoŁ

ZE ZGROMADZENIA FUNDATOROW
FUNDACJI POMOC AUTYZM
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE
DN.

30.06.2018 R.

W dniu dzisiejsąrm odbyło sięZgromadzeńe Fundatorów Fundacji Pomoc Autyzm, a
zatęm zgodnie z art.40 5 k. s.h., Zgramadzenie mogło podjąć wużmę uchwĄ.
Po wysfuchaniu sprawozdańaZaruądlt i dokonaniu oceny bilansu i rachunku
wyników działalnościFundacji w 20t7 r. Zgromadzenie Fundatorów postanawia:
- zatwierdzić bilans zarnykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową
t34.2aż,72 ń,
zatlńerdzió rachunek wyników vłykmtiący zysk 1a2.Zż6,02 zŁ.,
zatwiętdzić Informację Dodatkową za2017r.,
udziela Zarządoń pokwitowania z wykonywania obowiązków w2al7t. i jednocześnie,
ptzedhźakadencję wlw Zarząduw niezrrrienionym składzie na rok 20l8r.
Zgromadzenię Fundatorów podjęło jednocześnienastępującą Uchwałę:
,,Zgromńzeńe Fundatorów na wniosekZałząduzatlitęrdzawysokość zysku wykazanego w
bilansie na dzięń 31.12.2017r. w kwocie 102.226,0żńiprzyjmujeożeptzemalzy go na cęle
statutowe fundacji i pokryje nadwyzkę kosźów nad przychodaslt z roku poprzedniego . "

Warszawa, 30 czerwca 2018 r.

