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I. Oświadczenie
II. Bilans
III. Rachunek wyników
IV. Informacja dodatkowa



FUNDACJA,?UK PUK" UL. \uŚLANA 15,43-225 WOLA
NlP 6381825,834

OS}VIADCZENIE

Stosownie do art. 52 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r Zarząd Fundacji

FLINDACJA *PUK PUK, ur. wtŚrANA I5,43-z25 WOLA
NlP 63at825,834

przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 3t.!2.2OL8r, na które
składa:

. Bilans sporządzony na dzięń31.12.2018r

. Rachunek wyników za20l8r

. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o
rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową i wynik finansowy.

WOLA, dnia 25-03-2019.
fundacja pukpulr i:.: i:.:

ul. Wiślana 15,43-225 Wota
NlP: 881825834 l KRS:0000684234
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FUNDACJA "PUK P[IK" UL. WIŚLANA 15,43-ż25 WOLA
NlP 6381825834

BILANS §porządzony na dzi€ń 31-12-2018
na podstawie zaĘcznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

vvszczeoólnienie aktvwów
Stan aktywów na dzień:

(ooczatek roku] (koniec roku'l
2 3

ł. AKWWA TRWAŁE

I. WartoŚci niematerialne i prawne
IL Rzeaowe aktywa trwałe
III. Na leźności dfu goterminowe
IV. Inwestycje dfu 9oterminowe
V. Długote rminowe roz liczenia międzyo kresowe

l. AKWWA oBRoToWE

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminoWe
IIL InwesĘcje kńtkoterminowe
IV, Krótkote rminowe roz licze nia międ zyokresow e

]. Należne wpłaW na fundusz statutowv

20 192,0( 22 699ł6(

4 299,ol 2 149,5(
15 893,o( 2(l §5o.1{

46 724,1l 3 629,1!

48ł,o! 3o2,o(
46 24o.o1 3 3ż7,1i

At<Ęwa razem 66 9t6,1( ż632817|

N vąl o aańlniania naęvwńw
stan oasvwł w na dzień

(ooczatek roku] (koniec roku)
2 3

[. FUNDUSZ WŁASNY

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

3. ZoBoWIA;ZANIA I REZERWY NA zoBoWlĄlANIA

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania dfu goterminowe
III. Zobow iąza nia krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

6t 1O5,5l 18 037,6l

3 ooo.o( 3 ooo.o(

58 105,5l
58 1o5,5l -43 067,93

§ 810,6: 8 291,1l

5 81o.6: 8 291.1{

Pa§ywa razem 66 916,1l 26 328,7|

Zarąd Jednoetki



FLINDACJA "PUK PUK" Ut. WIŚLAN A 15,43ąż.5 s/oLA
NlP 6i}81825834

RACHUNEK arsKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Przychody z działalności statrrbwej
Prz ychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Pnychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
P zychod y z pozostałej d ziała lności statutow ej
Koszty działalności statutowej
Koszty n ieod płatnej d z iała lności pożytku p u blicz ne g o

Koszty od płatnej d z iała lności pożytku pu bliene go
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności stafubwej (A-B)

Pzychody z działa lności gospodarczej
Koszty dz iała lności gospoda rczej
Zysk (sbata) z działalności gospodarczej (D-E)

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) z działalności operaryjnej (C+F-C}

Pozostale pzychody operacyjne
Pozostałe koszty o peracyjne

Pzychody finansowe
Koszty finansowe

Zysk (sbata) brutb (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (straE) netb (t-|-N)

(ńqs.. ió!ż s$ądr.i&i
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINAI{SOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2018 do 31,12,2018

zgodnie zart.}ust.l pkt.1 Ustawy o rachunkowości zdnia29 wrześnial994r
- 6.t Dz.|J. z 2002i.Nr 76, por. eł+ ze zm.),(Dz.U. Nr |37, poz t539 ze zm.)

1

J,

FUNDACJA "PUK PlrK"
UL. WŚLANA 15,

43-225 WOLA
NlP 638,1825a34

Podstawowe cele działania organizacji:
Cęlem Fundacji Puk Puk jest:
_ prowadzenie działalności ipołecznej, edukacyjnej, informacyjnej oraz naukowej, przede wszystkim

kładącej nacisk na wsparcie rozwoju motorycznego/ sensorycznego, emocjonalnego i

intelektualnegoudzieciorazosóbzróżnyminiepełnosprawnościami.
- integracja społeczna izawodowa określonych kategoriiosób wyrażona poziomem zatrudnienia

tych osób, która może być wyraźona:

a} zatrudnieniem co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art, 2 ust, 1 pkt 2 ustawy z

dnia 20 kwietnia 2oo4 r.o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku PracY lub osób, o których

mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

b} lub zatrudnieniem co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepełnosprawności.

3. Orean rejestrowv
;@wy 000068 4234 Z DNIA 1 1-08-201 7

REGON 367989883
NIP 6381825834
4. Zarz& orgańzacii:
Pr"r"r, KOŁODZIEJEK ALEKSANDRA JOANNA
Wiceprezes:
do czerwiec 2018 r.: MICHNA_CZYRWIK MAGDALENA KRYSTYNA
od czerwiec 2018 r: CZYRWIK ŁUKASZMICHAŁ
5. Roczne sprawozdanie finansowe za okres01.01.2018-31 .1Ż.2018 sPorządzone zostało PrzY

zńażęńu kortyrr,ro7*i-* d"iułulrrosci po", Fuldryj9..w dającej się przewidzieć przyszłości,

obejmującej okręs ł" p,o,.rv niz jeden rok od dnia-bilanso*.gą w nie anniejszonym istotnię

okresie. Nie są 7narLe oko[óznoś"i, ttor" wskazywałyby na istnienie PowaŻnYch zagroŻeń d|a

kontynuowani a dzińalności ptzez Fundację,

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dńa 29 września 1994

rokuo rachunkowości(Dz.,IJ.zża11r.Nri6, poz.694zpóźn,zm,)art,3 ustawy zdńa 15 grudnia

żait6 r. o zmianie ustawy o rachunkowości),

ń^
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II. Pozostałe informacje

1/ STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWOW I PASYWOW

ZasaĘ rachunkowości stosowane przez

FUNDACJA "PUK Pt K" UL. WŚLANA 15,43-225 WOLA
są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 vłrześńa l994r. l Dz.U.nr.L2| poz.59l/.

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o zasadę kosźu historycznego.

2/ PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Na przycho dy z dzińdności statutowej

- darowizny 15950,00

- dotacje 50163,13

- inne 10,00

OGÓŁEM PRZYCHODY 66123.13

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 47969.82

3/ MAIATEK TRWAŁY i ]

wARroŚcl NIEMATBRIALNB r pRAwNg łzqp.oo

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 15893.00

4/ŚRODKI PIET.IIĘż§E

Środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunku bankowym zostały wykazane w

sprawozdaniu finansowym w wartości nominalnej.

FUNDACJA "PUK PIJK'' UL. WIŚLANA L5,43-225 WOLA nie posiada rachunków
walutowych.

s/NALEZNOŚCI I ROSZCZENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIA

W roku 2018 nie lvystąplły nalezności i zobowipania przeterminowane.

t",d1 "



6/ KOSZTY REALIZACJI ZADAN

Na koszty statutowe składają .ię,, ,,

ą ażycie materiałów

+ wynagrodzenia

STATUTOWYCH

1
, ;i ! ,],:] ,j i ,] ,]'"ii: ],'..

KOSZTY adminisfiac}jne wroku 2018 wyniosły 46339,12

KOSZTY działalnosci gospodarczej w roku 2018 wyniosły t9254,58

7 l KAPIT AŁ poDsTAWoWy stanowią vryła§, ftndatg{w | : ,., 
, r ,,,

Wola dnia 25-03-2019
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