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FUNI)ACJA
Nl)OWY   ANIOL

95-035 0zorkdw, ul. Ko`¢ciuszki 3 I  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
N I 1' 73221822()0 R I.;G 366242923

1.   nazwa (firma) Fundacja Lawendowy Aniol
siedziba: ul. TADEUSZA KOSCIUSZKI, ur 31. 95-035 0ZORKOW

REGON: 366242923,                                                                                                                              ,
NIP: 7322182200
forma prawna Fundacj a
Wlasciwy sad prowadzapy rej estr:
Sad  Rejonowy  dla  Lodzi  -  Sr6dmie§cie  w  Lodzi,  XX  Wydzial  Krajowego  Rejestru
Sadowego, Rejestr stowarzyszeh, imych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji
i  publicznych  zaklad6w  opieki  zdrowotnej  oraz  Rejestr  Przedsi?biorc6w,  numer  KRS
0000656891

Cel dzialania organizacji:
Celem  Fundacji    jest  wszechstronne  wsparcie  w  ranach  pomocy  spolecznej,  w  tym
pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej   sytuacji  Zyciowej   oraz  dzialalnos6  na  rzecz
integracji   i   reintegracji   zawodowej   i   spolecznej   os6b   zagrozonych   wykluczeniem
spolecznym a  takze realizacja dzialalno§ci statutowej w zakresie:

1.   dzialalno§ci w zakresie   naukowym, naukowo -technicznym, o§wiatowym, kulturalnym,
w  zakresie  kultury  fizycznej   i  sportu,  ochrony  §rodowiska,  dobroczynnosci,  ochrony
zdrowia i pomocy spolecznej , rehabilitacji zawodowej i spolecznej inwalid6wdzialalnosci
na rzecz os6b niepelnosprawnych;

2.   stwarzania  coraz  lepszych  warunk6w  do  zdobywania  umiej?tno§ci  artystycznych  dla
dzieci i ndodzie2y,

3.   dzialalnosci na rzecz dzieci i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i ndodziezy
4.   podtrzymywania i  upowszechniania tradycji narodowych,  piel?gnowania Polsko§ci  oraz

rozw6j §wiadomo§ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5.   wyr6wnywania   szans   tych  rodzin   i   os6b   oraz  promocji   zatrudnienia  i   aktywizacji

zawodowej os6b pozostajapych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z prac ,
6.   rozszerzania i wzbogacania form dzialalno§ci dydaktycznej i opiekuhczej ,
7.   konsolidacji i dzialalnosci kulturalno-informacyjna
8.   promocji talent6w artystycznych i pomoc w ich rozwijaniu,
9.   krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i ndodziezy,
10. o§wiaty zdrowotnej ,
11. dzialalno§ci charytatywnej,
12. promocji i organizacja wolontariatu,
13 . wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej ;
14. udzielania   nieodplatnej    pomocy   prawnej    oraz   zwiekszania   §wiadomosci   prawnej

spoleczehstwa;
15. dzialalno§ci na rzecz os6b w wieku emerytalnym;
16. dzialalnosci wspomagajacej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j przedsi?biorczosci;



17. dzialalnosci   wspomagajapej   rozw6j   techniki,   vynalazczo§ci   i   imowacyjnosci   oraz
rozpowszechnianie     i    wdrazanie    novych    rozwiazafi    technicznych    w    praktyce

gospodarczej;
18. dzialalno§ci wspomagajacej rozw6j wsp6lnot i spoleczno§ci lokalnych;
19. nauki, szkolnictwa vyzszego, edckacji, o§wiaty i vychowania;

20. kultury, sztcki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego;
21. ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
22..pomocyofiaromkatastrof,kl?sk2ywiolowych,konflikt6wzbrojnychiwojenwkrajuiza

granica;
23. dzialalno§ci  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontckt6w  i  wsp61pracy

miedzy spoleczehstwani ;
24. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granica;
25. dzialalno§ci na rzecz rodziny, macierzyfistwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony

praw dziecka;
26. przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym;
27. .dzialalno§ci na rzecz organizacji pozarzadovych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3

ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1-32 ustawy o pozytku publicznym i wolontariacie.

2.   Czas trwania dzialalnosci Fundacji  jest nieograniczony.

3.     Sprawozdanie finansowejest sporzadzone za okres od 03-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

4.    W  sklad  jednostki  nie  wchodza  wewngtrzne  jednostki  organizacyjne   sporzadzajace
samodzielnie sprawozdania finansowe.

Na dzieh sporzadzenia sprawozdania finansowego nie sq znane okoliczno§ci i zdarzenia,
kt6re §wiadczylyby o istnieniu powainych zagrozeh dla kontynuowania przez j ednostk?
dzialalno§ci w najblizszym okresie. Dlatego sprawozdanie sporzadzono pray zalozeniu,

::liz;:I;lengoo§6 bedzie kontynuowana w okeesie nie ke6tszym nizjeden rok od dnia         I

5.    W okresie sporzadzania sprawozdania finansowego nie nastapilo polaczenie jednostek.

6.    Przyj?ta polityka rachunkowosci w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo

vyboru.

Rok obrotowy i wchodzace w jego sklad okresy sprawozdawcze.
1.   Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2.   Okresem   sprawozdawczym  jest  ostatni   dzieh  roku  kalendarzowego,   ale   zgodzie

z  przyjetymi  zasadami  polityki  rachunkowo§ci  co  miesiap  sumowane  sa  obroty  na



kontach  ksiegowych  ksi?gi  g16wnej  i  urgadniane  z  dziennikiem  oraz  zapisami  na
kontach ksiag pomocniczych.

Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w.
1.   Zasady wyceny cktyw6w i pasyw6w opieraja si? na zasadach okre§lonych w

o rachunkowosci.
2.   Aktywa  i  pasywa  wycenia  si?  nie  rzadziej  niz  na  dzieh  bilansowy  w  mast?pujacy

spos6b:
a)   §rodki  trwale  wycenia  si?  wedlug  cen  nabycia  lub  koszt6w  w)tworzenia,  lub

warto§ci   przeszacowanej   ®o   aktualizacji  wyceny),   pomniejszonych  o   odpisy
unorzeniowe  (amortyzacyjne)  z  tym,  Ze  §rodki  trwale  otrzymane  nieodplatnie,
wycenia si? na podstawie decyzji wlasciwego organu wediug warto§ci okre§lonych
w decyzji,  a otrzymane na podstawie darowizny wedlug ceny rynkowej  na dzieh
otrzymania  darowizny.  Warto§6  rynkowa  okre§la  sic  na  podstawie  przecietnych
cen   stosowanych   w   obrocie   rzeczani   tego   samego   rodzaju   i   gatunku,   z
uwzglednieniem ich stanu i stopnia zuzycia;

b)  koszt   wytworzenia   obejmuje   og61   koszt6w   rzeczywi§cie   poniesionych   przez
Fundacj?  od  rozpoczecia budowy,  montazu,  przystosowania  i  ulepszenia  Srodka
trwalego   do   dnia   przyj?cia   do   uzytkowania.   Wediug   koszt6w   w)rfworzenia
wycenia   si?   podstawowe   Srodki   trwale,   pozostale   §rodki   trwale,   wartosci
niematerialne  i  prawne  wytworzone  we  wlasnym  zakresie  oraz  §rodki  trwale  w
budowie;

c)   §rodki  trwale  i  warto§ci  niematerialne  i  prawne  o  warto§ci  wyzszej  od  kwoty
ustalonej  w  ustawie  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku  dochodowym  od

prawnych (Dz.U. 2001r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) tj. powyzej  3.500 zl, zwane
podstawowymi   §rodkami   trwalymi,   podlegaja   umarzaniu   w   r6wnych   ratach
(metoda  linowa)   na  podstawie   aktualnego  planu  amortyzacji  wediug   stawek
amortyzacyjnych   okreslonych   w   ustawie   o   podatku   dochodowym   od   oq6b

prawnych.    Stawki   te   okresla   si?   na   dzieh   przyj?cia   §rodka   trwalego
uzytkowania. Amortyzacj? nalicza si? jednorazowo za okres calego roku na ko
roku obrotowego. Nie umarza sis grunt6w oraz d6br kultury;

d)  na  dzieh  bilansowy  podstawowe   §rodki  trwale   oraz  warto§ci  niematerialne   i
Prawne
o   warto§ci   powyzej    3.500   zl   (z   wyjatkiem   grunt6w,   ktore   nie   podlegaja
amortyzacji)   wycenia   si?   w   wartosci   netto   tj.   po   pomniejszeniu   odpis6w
anortyzacyjnych ustalonych na dzieh bilansowy;

e)  jezeli  §rodki  trwale  ulegly  ulepszeniu  ®rzebudowie,  rozbudowie,  rekonstrukcji,
adaptacji lub modemizacji), to warto§6 poczatkowa tych Srodk6w powi?ksza sis o
sure  wydatk6w  na  ich  ulepszenie,  w  tym  takze  o  wydatki  na  nabycie  cz?Sci
skladowych  lub  peryferyjnych,  kt6rych  jednostkowa  cena  nabycia  przekracza
3.500 zl. Srodki trwale uwaza si? za ulepszone, gdy suma wydatk6w poniesionych
na przebudow?, rozbudow?, rekonstrukcj?,  adaptacj? lub modemizacj? w danym
roku  budzetowym  przekracza  3.500  zl,  a wydatki  te  powoduja  wzrost  warto§ci
uzytkowej w stosunku do wartosci z dnia przyj?cia Srodka trwalego do u2ywania.
Przebudowe,    modemizacj?   itp.,   kt6re   nie    spowodowaty   wzrostu   wartosci



uzytkowej obiektu w por6wnaniu do posiadanej przez niego w momencie oddania
go do uzywania, uwa2a sie za remont;

I)   pezostale  Srodki  trwale  to  takie  §rodki,  kt6re  umarza  si?  jednorazowo,  przez
wpisanie  w  koszty  w  miesiapu  przyjecia  do  uzywania    o  wartosci  poczatkowej

poni2ej 3500 zl  netto i wyzszej ni21000 zlotych netto;                                                   ,
g)  pozostale  Srodki  trwale  w  uzytkowaniu,  kt6rych jednostkowa  cena  nabycia jest

wi?ksza lub r6wna 1000 zl, podlegajq ewidencji ilostiowo-wartofoiowej ;
h)  zobowiapania z tytulu dostaw i ushig wycenia si? w kwocie wymagajapej zaplaty,

czyli lapznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych
od kontrahent6w. Odsetki od zobowiqzah ujmuje si? w ksi?gach w momencie ich
zap]:aty, lecz nie p6Zniej niz na koniec dnia kandego kwartalu;

i)   Srodki pieni?ire w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sie wedfug wartosci
nominalnej.  Srodki pieniezne wyrazone w walutach obeych, wycenia sic na dzied

przeprowadzenia  operacji,  w  wartofoi  nominalnej  przeliczonej  na  zlote  polskie
wedfug    kursu   zakupu    lub   kursu    sprzedazy    dla   danej    waluty   na   dzieh
przeprowadzenia  operacji  walutowej,  stosowanego  przez  bank,  z  kt6rego  ushig
korzystaFundacja.

Usta]enie wyni]ou finausowego
Ewidencj a koszt6w.
Dla rozliczenia koszt6w realizacji zadari statutowych Fundacji ewidencjonuje koszty
w ukladzie  kalkulacyjnym - konta zespolu  500,  stosuje  dla kazdej  dotacji  odrebne
konto  analityczne  i   subanalityczne  wedfug  potrzeb  rozliczana  dotacji.   Jednostka

przyjmuje   zasade   rozliczania   koszt6w   realizacji   poszczeg6lnych   program6w
wysoko§ci  poniesionych   wydatk6w  w  roku  obrotowym  nie   wi?ksze  jednck
otrzymane  §rodki  pieni?Zne  /dotacje/  w  roku  obrotowym.  Nadwyzk?  poniesion
koszt6w mad wplywem §rodk6w odnosi na rozliczenia miedzyokresowe koszt6w. Je§li

poniesione  koszty  realizacji  zadah  statutowych  w  roku  obrotowym  sq  nizsze  niz
otrzymane  §rodki  pieniezne jednostka  rozlicza te  nadwyzk? jak  czyme  rozliczenia
miedzyokresowe,  rozliczajac  ja  w  roku,  w  kt6rym  mast?puje  realizacja
obj?tego ta dotacjq.



I.`lJNl)AC.IA

LAWENDOWY   ANIOL
95-035 07.ork6w, ul. Kostiuszki 31
NIP 73221822()0 RI.;G 366242923.

INFORMACJA DODATKOWA

sporzadzananadzieh31-12-2017

1   Jednostka   nie   posiada/pcsiada   zobowiapania   finansowe,   w   tym   z   tytulu   dhi
instrumentow    finansowych,    gwarancji    i    por?czch    lub    zobowiapah    warunk
nieuwzglednionych w bilansie. W przypadku posiadania wykaz ze wskazaniem char
formy wierzytelnosci zabezpieczonych rzeczowo :

Jednostka    nie    posiada/pcsiada    zaliczki    i    kredyty    udzielone    czlonkom    o
administrujapych,  zarzadzajacych  i  nadzorujapych,.  W  przypadku  posiadania  wy
wskazaniem   oprocentowania,   g16wnych   warunk6w   oraz   wszelkich   kwot   splaconych,
odpisanych  lub  umorzonych,  a  tak2e  zobowiazah  zaciagni?tych  w  ich  imieniu  tytulem

:i#L£;La:1:::LrL:z?#::;¥p:a:sZw#zu:ci:s::k==eL:hkz::;:z°86ZemdLakardeJkate]

Dotacje
Granty
Przychody z tyt. ofiamosci publicznej (w tym zbi6rki publiczne)
Darowizny 1000,00
Skladki czlonkowskie
Wplywy z 1%
Wplyvvy z dzialalno§ci odplatnej pozytku publicznego
Wplywy z dzialalno§ci gospodarczej 6 220,00
Pozostale przychody
Przychody finansowe
RAZEM PREYCHODY 7 220,00

5   Struktura poniesionych koszt6w;

Koszty statutowe 3 755,92
Koszty sfinansowane z  ofiamo§ci publicznej
Koszty zarzadu 3 71,00
Koszty dzialalno§ci odplatnej po2ytku publicznego
Koszty dzialalno§ci gospodarczej 3 999,03
Koszty finansowe
Pozostale koszty
RAZEM KOSZTY 8 125,95

nl;

6   Jednostka  nie  posiada/pcsiada  fr6dia  zwi?kszenia  funduszu  statutowego;  W  przypadku



posiadania wykaz ze wskazaniem sposob6w wykorzystania
7   Jednostka  nie  posiada/pesiada  status   organizacji  po2ytku  publicznego.     W  przypadku

posiadania  zamieszcza  dane  na  temat  uzyskanych przychod6w  i  poniesionych
qurfu  1°/o podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz sposobu wydatkowania fro
pochodzacych z 1 % podatku dochodowego od os6b fizycznych;

Jednostka nie jest{jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyzej , kt6re to
moglyby w istotny  spos6b wplyng6 na ocene  sytuacji majatkowej,  finansowej  oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i obja§nienia wymienione w zalapzpiku
ur 1 do ustawy, o ile maja zastosowanie do jednostki.                                                                  I


