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L

1.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwaĘch' wartości niematerialnych i prawnych oraz
długoterminowych aktywów (inwesĘcji) finansowych:

a) środki trwałe wartość
Wyszczególnienie wg

Wartość

Zwiększenia

Zmniejszenia

pozycji bilansowych

początkowa

z tytufu:

z t}trrłu:

-nabvcia. aktualizaci i

Środki trwałe razemi

203 680,64

sprzedaury,

likwidacji

Stan na koniec roku
obrotowego wartości
początkowej

5 689,15

0,00

197 991.49

w tym:

1) grunty

2) Budynki, lokale, obiekty

inzynieri

lądowej

0,00

0,00

0,00

0,00

47 049,25

3) urządzeniatechniczne i maszyny

5 689,15

41,360,1,0

47 7rŻ,o0

41712,00

5) pozostałe środki trwałe

31' 5Żo,'.75

31520,75

6) wyposażenie um. iednorazowo

83 398,64

4) srodki ftansportu

środki trwałe w budowie

83 398,64

0,00

0,0(

0,0(

umorzenia środkÓw trwalYch
Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych
(środków trwaĘch)

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku

Umorzenie środków trwaĘch

Zwiększenia

Zmnieiszenia

z Ę.tułu:

z Ęrtułu:

-

-

umorzeń
2 624.06

201 056,5t

na koniec
roku obrotowego
Stan

sprzędaźł'/ Iikwidac.ji

5 689,15

197 991,.4t

5 689,15

41 360,10

z tegol
3) maszyny

iurządzenia

47 049,25

4) środkitransportu

41.01.6,73

695,Ż7

5) pozostałe środki trwałe

29 591,96

r 928,79

6) wvoosaŹenie um.iednorazowo

83 398.64

417IŻ'00
31520,75
83 398.64

wartoŚci niematerialne i prawne - wartoŚĆ
Wyszczególnienie wg
pozycji bilansowych

Zmniejszenia
zt'Ąułu'.

Zwiększenia

Wartość

z$llłu:

początkowa

napoczą-

-

- nabycia

tek roku

-

Wartości niematerialne i prawne razem:
z te$o:.
1) programy komputerowe

9 223,44

2) pozostałe wartości niem. i prawne

1 998,04

'7

aktualizacii

Stan na koniec
roku obrotowego

sprzedaŻy

aktualizacii

0,0(

0,0(

7 225,40

225,40

1 998,04

w 7'ł l gr.

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
Wyszczególnienie wg

pozycji bilansowych

Dotychczasowe
umorzenia na początek
roku oblotowego

Umorzenie WNiP razem:
1)

Zwiększenia
zĘtułu:.

programy komputerowe

sprzędaŻy
0,00

0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
9 223,44
7 225,40

1 998.04

1 998.04

- brak

f) długoterminowe aktywa (inwesĘcje) finansowe
brak

f'"ł

zt1Ąułu:'

'l Ż25,4c

e) Środki trwałe w budowie

-

Zmniejszenia

- nabvcia

9 Ż23,44

2) pozostałe wartości niem. I prawne

9 223,44
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2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wańość aktywów
- brak

trwaĘch

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozrvojowych oraz kwotę wartości firmy oraz kwotę kosztów zakończonych prac
- brak

4) wartośćgruntów użytkowanych wieczyście
- brak

5) wartośćnieamortyzowanych lułl nieumarzanych przezjednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w Ęm z Ętułu umów leasingu,

- brak

ó) liczbę oraz wartośćposiadanych papierów wartościoWych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych
-

brak

7) dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności
- brak odpisów

Struktura własnościkapitału podstawowego statutowego (zakładowego):

8)

w zł.
Stan na początek

Wartośćfunduszu podstawowego
razeml

tym

w

okresu

Zminiejszenia
w ciagu roku

Stan na koniec
okresu

2 000.00

działalnośćstatutowa

1 000,0(

2\ działalnośćgo spodarczz

1 000,0(

1)

Zwiekszenia
w ciągu roku

2 000.00
1,

000,00

1 000,00

9) Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych (sporządzajednostkanie sporządzającazestawienia

zmian w kapitale własnym):

Wyszczególnienie
kapitałów

1.

Fundusz statutowy

2. Niepodzielony

Zwiekszenia
w ciągu roku

roku

(wg ĘĄułów)

wzł
Zminiejszenia
w ciagu roku

na

408 464,18

268 356,16

działalnoŚć

gospodarczą
Fundusze wypracowane

415 050,95

30 000,00
706 820,34

Wartość
na koniec
roku

408 464,L8

wynik z |at ubiegĘch.

3.Wydzielony fundusz

Wartość
na początek

-146 694,7t

30 000,0(

0,00

415 050,95

291 769,39

10) Propozycja pokrycia straty roku 2017.

Proponujemy pokrycie straty z dochodów przyszĘch okręsów.

11) Informacje o stanie rezerw według celu ich wytworzenia
W roku obrotowym nie tworzono rezerw.
12)

Wykaz zobowiązań długoterminowych według porycji bilansu

- brak zobowiązań długoterminowych
l2a'1

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaj u)

takich zabezpieczeń
l3) Wykaz istotnych pozycji crynnych i biernych rozli'czeń międryokresowych
W skład roz|iczeń międzyokresowych kosztów wchodzą prenumęraty' lbezpieczenia, roczne abonam ęnw za serwery i
domeny, wydatki dot. Targów S4S Profesjonalni i bezpieczni w pracy - w sumie 52 6|9,30 zł.
14) Powiązania między składnikami aktywów lub pasywów wykarywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu
- nie ma

- brak

15)

Wykaz zobowiązafi warunkowych

(

w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także rvekslowych)

- brak

Vł
't
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16)
-

Wycena składników akĘwów niebędących instrumentami finansowymi według wańości godziwej

brak

17) Informacja na temat innych należnościod pozostałcyh jednostek

Należności z$yłu nawiązek prezentowane są w bilansie w kwocie netto (per saldo) z rozliczeniami międzyokresowyni
przychodów zt:1lyliu nawiązek. Łącznawartość należnościna dzień bilansowy wynosi 131 317
zł. Łączna kwota rozliczeń
'02
międzyokresowych przychodów z$yłu nawipek na dzień bilansowy wynosi 13l 317,02 zł.

II
w

złigr.

struktura rzeczowa i tervtoriaha sDrzedażY i kosztow

z

Przychody ze sprzedaĘ netto
bez

VAT):

kraiowa

Przvchodv osółem
Razem przychody ze sprzed^ży netto z podstawowej
dziolalnn6ni

teqoŻ

ansnnrlornzoi

w łvn.

1) produktów
l) usług
3) towarów i materiałów

na eksnort

Struktura w

435 923.74

100.00%

376 322,06

86,33oń

23 91,9,38

5,49%

290 41,8,12

66.62%

61 984,56

2134%

Przychody operacyjne

3 881,84

0,89%

Przychody finansowe

476,54

0,11%

55 243,30

12'67Yo

ogółem koszty

524 022,s5

100,00olo

W sumie koszty podstawowej działalnościgospodarczej

304 346,17

58'087o

Prrychody statutowe

Koszty wytworzenia splzedanych produktów

KoszĘ wlworzenia sprzedanych usług
Koszty sprzedanych towarów i matęriałów
Koszty ogólne zarządu
Pozostałe

14 880,79

Ż,847o

I91' 201"Ż9

36,49Vo

98 264,09

18,75Vo

161 332,68

30,79%

koszĘ operacyjne

6 659,79

1,Ż77o

5,57

o,oo%

51 678,34

9,86"h

Koszty finansowe

KoszĘ działalnościstatutowej
Wynik finansowy roku brutto

7o

-88 098,81

2) Dane o kosztach rodzajowych:
a)

amortyzacja

b) zużycie materiałów i

Ż624,06

energii

4 401',Ż3

obce
d) podatki i opłaty

23Ż691',7Ż

c) usługi

1769,30
82 172,00

e) wynagrodzenia

Q ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym
g) pozostałe koszĘ

emeryłalne

I7 60Ż,32

rodzajowe

ŻL 09Ż,04

3) Wysokośći wyjaśnienie prTyczln odpisów aktualizujących środki trwałe

brak takich odpisów
4) Wysokośćodpisów aktualizujących wartośćzapasów razem
brak takich odpisów
5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzialalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do

zaniechania w roku następnym

-brak
\

!^,.
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6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym

a

wynikiem finansowym (ryskiem,

stratą) brutto
a) przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu

brak

b) koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu:

Kwoty wydatkowane na cele statutowe

_

nie stanowiące kosztów w rozumieniu PDOP

51 6',78,34

Koszty reprezentacji NKUP

1.302,24

Amortyzacja NKUP

0,00

Ubezpieczenie NKUP

0,00

odsetki od zaległościpodatkowych

0,00

razem korekta kosztów

1302,20

7) Koszt wytworzenia środków trwaĘch w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powięksryĘ koszt
wytworzenia środków trwaĘch w budowie w roku obrotowym
- nie dotyczy

8)

odsetki orazróżnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku

obrotowym
- nie dotyczy

9) Poniesione i planowane naklady na niefinansowe aktywa trwale oraz nakłady na ochronę środowiska.

w 2017 r. nie poniesiono nakładów na nabycie środków trwaĘch. Na dzień 3l. XII. Ż077 r. nię wykazano propozycji
4ryiększenia nakładów na niefinansowe aktywa trwałe na kolejny rok.
Nie ponoszono i nie ma w planach nakładów na ochronę Środowiska.
10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji prrychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiĘ
incydentalnie
-

brak przychodów lub kosztów nadzwyczajnych

III
Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
W bilansie nie ma pozycji wycenianych w walutach obcych.

IV

objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepĘwu środków pieniężnych (w zł):
Fundacja nie ma takiego obowiązku i nie sporządzono w 2017 r. takiego sprawozdania

v

1) Fundacja nie zawierała umów nieuwzglednionych w bilansie' mogących mieć istotny wpĘw na sytuację majątkowąo
finansową i wynik finansowy jednostki.

2) Fundacja nie zawierała transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym także na innych warunkach niż rynkowe)
3) Przeciętne zatrudnienie przedstawia poniżasza tabela.

iczba zatrud
Za rok obrotowy:

Za rok poprzedni:

Wyszczególnienie wg grup
zawodowych

ogółem

w

tvm

kohiefv

ogółem

w tym
knhietv

Przecię1ne zatrudnienie w osobach

Ż.o0

2,00

2,00

2,00

1) w tym na stanowiskach

2,00

2,00

2,00

2,00

Przeciętne zatrudnienie w etatach

Ż,00

2,00

r,95

1,95

4) Członkowie Zarządu Fundacji za pracę zll,iązaną z działalnościągospodarczą otrzymali wynagrodzenie w 20'l'7 r.
_

8 400

PLN _ prezes Zarządu

Członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzeniaw 20t7 r.
5)

Zaliczki' kredyty, poĘczl<l i świadczeniao podobnym charakterze udzielone Czlonkom Zarządąi Rady Fundacji

- nie

dotyczy

6) Sprawozdanie finansowe

,#ro,

za20l7 r' nie P7ilIe8alo badaniu przez Biegłego Rewidenta

ft

s'lrona4zs
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VI
1) Informacje o prrychodach i kosztach z fytułu błędów popełnionych w latach ubiegĘch odnoszonych w roku
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
- nie było takichzdarzen

2) Informacje o istotnych zdarzeniachrjakie nastąpiĘ po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym oraz o ich wpĘwie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
- skutki rozliczenia VAT Wg struktury sprzeduŻy za20l7 odniesiono do roku 2018 r. zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowościo w tym metod wyceny'
wywierają one istotny wpĘw na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i

jeżeli

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego orazzmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie
zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej prrycryny

w

2017 r. nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości.

4) Informacje liczbowe, wrazzwyjaśnieniemo zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- brak

różnic

VII
1)
2)

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiad a zaangażowanie w kapitale

- nie dotyczy
- nie dotyczy

3) Fundacja nie jest jednostką dominującą wobec żandej innej jednostki w rwiązku z

Ęm nie sporządza
skonsolidowanego sprawozdania finansowego; sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega konsolidacji.

vnI
Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres, w ciągu którego nastapiło połączenie

- nie dotyczy

IX
Nie występują niepewności co do możliwościkonĘnuowania działalności.

x
Nie występują informacje inne niź wymienione powyżej, które mogĘby w istotny sposób wpĘnąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik linansowy jednostki.

zABJ,ĄD
podmiotu

Warszawa,

Marek Płotica

marca 2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

(oieczeć firmowa)
'

Janusz Jędrzejczyk
Stanisław N|iazlr

,,.,u.itffii,)"",*",,
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Załączniknr l

ił
WYKAZ wPŁYwow

oKREŚLoNYcH STATUTEM l20l7 r.l
Lp

Opis

l. WpĘwy z1To

,

E

Nawiązki sądowe

I 150,00 zl

3. Cele szczegółowe:

środki zębranę zprzeznaczeniem

dlaKP PSP w ostrzeszowie

13 150,00

zl

|2 400'00

ń

środki z przeznaczeniem dla StraŹaka Roku

4. Sport

750.00 zł

pożarniczy i rekreacja:

13 500'00

środki zebrane zprzeznaczeniem na międzynarowode zawody w sporcie pożarniczym
5.

wpływy pozostałe - środki zebrane

Sporządzlł:

,ur"ru*u,/l?

zł

19 443,30

13 500,00 zł

bez wskazania celu szczegółowego

ffi:

zł

8 000'00

zł

55 243,30

zł

Zatvłieńził

Prezes

marca 2018 r.

ŁFund*łl

FUNDAOI

Crłonelp f,arr ądu

BILANSFUNDACJA2OlT 12

31

*Hafta

"";)

;-;Jn^vUń

l

'

Lutllll^Ą

nail vllNlL

l Yll\

i].j_5?1 \ńhrszawa, ul. Chłodna 3

Załączniknr 2

NiP 113-2ł_76-768, tel. (22) 85-01-',i2
WYKAZ WYDATKOW
OKRESLONYCH
Lp.
1

STATUTEM 12017

I,I

Opis

Kwota

Środki z 10ń podatku od osób fizycznych:

26 968,59

Ochotnicza Straz Pozarna w Ruszowicach

- wsparcie jednostki

1o/"

7 240,40 zł

1o/o

937,o0 zł

1o/"

ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie - wsparcie jednostki

2 971'80 zł

1o/o

ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie

-

1 181,00 zł

1o/o

ochotnicza Straż Pożarna w Kuczkach

wsparcie jednostki poprzez zakup

1 000'00 zł

1o/o

7 924,89 zł

1o/o

39'30 zł

1o/o

483'50 zł

1o/o

78,40 zł

1o/o

25o,7o zł

1o/o

520'00 zł

1o/o

2 364,20 zł

1o/o

ochotnicza Straż Pożarna w BzeŹnicy

- wsparcie jednostki

-

odzieŻy dla strażaków

wsparcie jednostki

Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu - wsparcie jednostki poptzezzakup
zestawu uządzeń specjalistycznych

Ochotnicza Straz Pozarna w Siennie

-

wsparcie jednostki

ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu- wsparcie jednostki
ochotnicza Straz Pozarna w KzywowÓlce

- wsparcie jednostki

ochotnicza Straz Pożarna w Borku - wsparcie jednostki
ochotnicza StraŹ Pozarna w Leopoldowie

_

wsparcie jednostki

ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dwoze Mazowieckim

jednostki

-

wsparcie

Ochotnicza Straz Pozarna w Kamionnej - wsparcie jednostki
2.

Dofinansowanie mistzostw strazaków w sporcie poŻarniczym, wsparcie
organizacji międzynarodowych imprez spońowych dla funkcjonariuszy PSP

3.

Wsparcie organizacji konkursów, akcji prewencyjnych o tematyce
pozarniczĄ m. in' Kon ku rs rad iowy, Tu rn iej Wiedzy P oŻarniczej

5.

zł

1 651,70 zł

ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce - Wsparcie jednostki

4.

Uwaqi

Pzekazanie wydawnictw, ańykułów o tematyce ppoż. jednostkom strazy

pożarnej

ochotnicza Straż Pożarna Roztoki - pzekazanie nazędzi ratowniczych

/dielektryczny HALLIGAN

NUPW

325'70 zł
16 239'86

zł

3 559'91

zł

1

o/"

2731,94 zl
930,50 zł

6.

Pzekazanie nagrody dla StraŻaka Roku 2016

728,00 zł

7.

lnne wydatki statutowe

519'54 zł
51 678,34 zł

Spoządził:

Warszawa,

j,q

marca 2018

r.

prezes
Ąrąay Fundacli

!

fiffi*,,i'
i

