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Fundacja ,,Aby żyć" ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków
Rachunek zysków i strat

za rok obrotowy od 01 .01,2017 do 31 ,12,2O17
(wariant porównawczy)

31 ,12.2017 Rok poprzedni
PLN PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

- od jednostek powiązanych
|. Przychody netto ze sprzedaży produktów
ll, Zmiana stanu produktów
Ill. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
lV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiatów

B. Koszty działalności opcracyjncj

l, Amortyzacla
ll. Zużycie materiałów i energii
ll|. Usługi obce
lV, Podatki i opłaty, w tym:

_ podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia

V|, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
V||, Pozostałe koszty rodzajowe
V|l|. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży

D. Pozostałe przychody operacyjne

l, Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
l|, Dotacje
l||, Aktualizacja wańości aktywów niefinansowych
lV lnne przychody operacyjne

E, Pozostałe koszty operacyjne

l, Strata ze zbycia niefinansowych aktywów tnłałych
Il. Aktualizacja wańości aktywów niefinansowych
Ill, Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

G. Przychody finansowe

l, Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych

Il. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych
lll. Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych
lV Aktualizacja wańości aktywów finansowych
V lnne

H, Koszty finansowe

l. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

|1. Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych

ll|, Aktualizacja wańości aktywów finansowych

lV lnne

l Zysk (strata) brutto

J. Podatek dochodowy

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

56 196,26

0,00
1375,92

10 614,43
0,00

0,00
26 881 ,45

4 222,69
13 101,77

0,00

-56 196,26

,l 077 318,16

0,00
0,00
0,00

1 077 318,16

884 083,63

0,00

0,00
B84 083,63

137 038,27

3 263,97

0,00
0,00

3 263,97
0,00
0,00
0,00
0,00

402,28

0,00
0,00
0,00

0,00
402,28

139 899,96

0,00

1 39 899,96

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

611 158,37

0,00

2178,83
534 310,95

0,00

0,00
47 718,25

7 714,92

19 235,42

0,00

_611 158,37

783 435,43

0,00
0,00
0,00

783 435,43

178 170,71

0,00

0,00

178 170,7,|

-5 893,65

5 015,01

0,00
0,00

4 807,83
0,00
0,00
0,00

207,18

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

-878,64

0,00

.,.(rhic $(LIl

!|,

szenia zysku (zwiększenia straty)

L, Zysk (strS) netto
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FUNDACJA,,ABy żyć"
3t-546 Krakówo ul. Mogilska 40
NIP: 675-135-98-51

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.201,7

I.Informacje ogólne

Fundacja ,,ABY ŻYĆ' została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000276006. Siedziba Fundacji mieści się w Krakowie, ul.
Mogilska 40, Fundacji nadano numer statystyczny REGON 120435736, oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP 675-135-98-51 , Czas trwania fundacji jestnieoznaczony.
Głównym przedmiotem działalności Fundacji Aby żł)ć jest prowadzenie do poprawy
profilaktyki, diagnostyki oraz lęczęnia chorób infekcyjnych układu nerwowego u dżieci.
Fundacja zuwaca szczegolną uwagę na nvalczarie schorzeń starrowiących potencjalne
zagrożenie dlaĘcią takich jak neuroinfekcje wywołane przęz chorobotwótczębaktęrie, w Ęm
meningokoki i pneumokoki, oraz wirusy

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostdo sporządzone za okres od 0I.0I.20I7 do
3I.12.2017 r., przł założeniu korrtynuowania działalności statutowej przez fundację w okresie
12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2017 roku.
Nie istnieją żadnę okoiiczności wskazując e na zagrożenie dla kontynuowania dńŃalności przez
Frrndację.

II. Prryjęte zasady: polityka rachunkowości w Ęm metody wyceny aktywów i pasywów, w
tym amorĘzacji, pomiary wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego.

2. l Format or az p o dstaw a sporzqdzania spraw ozdania finans ow e go

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisamt ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. Nr 76 z dnla |J. czerwca 2002 r.

z pożniejszrymi zmianami).

2.2 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawalne, jeżeli jest prawdopodobne, że
w prrysńości spowodują wpływ do fundacji korzyści ekonomicznych. Początkowe ujęcie
wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia. Wartości niematerialne i
prawne są amoĘzowanę liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres uĘteczności oprogramowania komputerowego przewiduje się na

okres 2 lat.

M łq,
§,^-\|M 1



Składniki majątkowe o niskiej warlości do 3,5 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane
w ctężar kosztów w momencte przekazania ich do uzytkowania.

2,3 Srodki trwąłe

Srodki trwałe są wyceniane w cenię nabycia amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uzyteczności, który szacuje się:

- utządzenta technicznę 4 - 10 lat
- środki transportu 4 -] Iat

Srodki trwałe o niskiej warlości do 3,5 tysięcy złotych są odpisywane jednorazowo w ciężar
kosztów w momencte ptzekazania ich do uźytkowania.

2 4 Środki trwale w budowie

Srodki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosźów pozostałych
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W ramach środków trwałych w

- budowie vnykazywane są również inwestycyjne, Środki trwałe w budowie nie są amoftyzowane
do momentu zakończęnia ich budowv i oddania do uźvtkowania.

2 5 Zapasy

Zapasy są wyceniane według:
1. materiały i towary - według cen nabycia nte wyższych od cen sprzedaży netto
2. produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie v,l1ższym od cen sprzedazy netto

3. półprodukty i produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosźów ich wytworzenia nie
wllższych od cen sprzedazy netto

Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych
przyjęto metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
Odpisy aktualizujące wartośó zapasow są dokonywan:ę Taz do roku. Zapasy uznap się za
przeterminowane po trzech lataoh od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej.

2.6 llIależności krótko i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy
aktualizujące. Wartości nalezności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
lch zapŁaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzone są z
uwzględnieniem stopnia ryzyka, a takżę prawdopodobieństwa zapłaty nalezności j akie wiąże się
z daną należnością według następujących zasad:

- na nalezności przeterminowane powyżej 1 roku twor7ł się odpis na pełną kwotę
Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewtdzianym prawem.

2.7 Srodki pienięzne i ekwiwalenly środków pienięznych

Srodki pieniężne w banku i kasie orazlokŃy wyceniane są według wartości nominalnej

Srodki pieniężne na rachunkach banko\Ąych wyrażone w walutach obcych przeltcza się po .{f

n ^ :''-
t 31 l/ :\',
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obowiązującym na dzleń bilansowy, średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przęz
Narodowy Bank Polski.

2.8 Fundusz statutowy

Fundusz statutowy wykazuje się w wielkości określonej w statucie.

2,9 Zobowiqzania

Zobowtązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2, 1 0 lłezerwy

I{ezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Fundacji ciąĘ obowiązek wynikający ze zdarzeń
przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, źe wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego
oszacowania kwoty tcgo zobowlązanla. W 2016 nie zaistniały okoliczności, które nakazrywały

utworzyć rezerwę.

2.1l KredyĘ bankowe i pożyczki

Kredyty ipoĘczkt wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2.12 Przychody

Przychody z dzińalności statutowej obejmuj ą otrzymane środki pienięźne i inne aktywa
finansowe zę źrodęł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze
sprzedaĘ składnikow majątku orazprzychody finansowe, dotacje i subwencje.

2.13 Koszty

Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również
świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wynikow zaltcza się:

koszty reallzacjt zadań statutowych, czyll związane z wykonywaniem przez fundację zadań
przew idziany ch statutem.

2. ] 4 N a wynik./inans owy fundacj i w pływ aj q p onadt o :

- pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty związane ze zbyciem środków
trwałych, skutki aktualtzacji wartości nalezności oraz odpisane należności i zobowlązanla,
- koszly i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, w tym odsetki .

2.15 Zmiany zasad rachunkowości w ollresie sprawozdawczym:

W 2011roku nie dokonano zmianzasad rachunkowości.
0,-,
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III. Informacja dodatkowa

t,Istęp 1"

1. Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dotychczasowej
amortyzacj i- umo rzcnia

W roku obrotowym fundacja nie dokonała zakupu środków trwałych ani wartości
niematerialnych i prawnych.

2. Gruntów uzytkowanych wieczyście - fundacja nie posiada.
3, Srodki trwałe nie amortyzowane (umarzane), uĘwane na podstawie najmu, dzierżary

i innych umów (w tym leasingu operacyjnego) - fundacja nie posiada.
4. Zobowtązania wobec budzetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności

budynków i budowli - nie dotycry.
5. Irundusz statutowy brutto wynosi: 10.000,00 PLN"
6. Fundacja nie posiada rezerw.

7. lrundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość nalezności.
8. 7_,obowiązań długoterminowych fundacja nie posiada.
9. Czynne rozltczenta międzyokresowe wynoszą 875,58 zł i składają się na nie z gory

zapłacone koszty dostępu do serwisów interneto\Ąych.

1 0. B iernych r ozliczeń międzyokres owych Fundacj a nie po siada.

1 1. Wykaz grup zobowiązań z,abezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy.
I2. Zobowiązanla watunkowe, w tym równiez udzielone przez jednostkę gwarancje

i poręczenia - nie dotyczy.

IJstęp 2.

1. Struktura tzęczowa przychodów i kosźów:

1) Przychody z działalności statutowej:

- przychody z dziaŁalności statutowej (darowizny)
- wpłaty 1% podatku
- inne
, nadwyżka przychodów nad kosztami zIat ubiegłych

2) I)ozostałe przychody:
- przychody finansowe
- pozostałe przychody operacyjne
3) Koszty realizacjt zadah statutowych:
- finansowanie szczepi eń, zabtegow rehabilitacyj nych
- darowizny ptzekazane
- koszty realtzac1l pozostałych działań statutowych
4) Koszty administracyjne:
- zużycle materiałów i energii,
- usługi obce
- wynagrod zenla oraz ubezpteczenia społeczne
- pozostałe

5) Koszty finansowe

062 632,58

64 349,66

116 027,92
882 255,00
490 010,76

|7 599,26

2913,68
14 685,58

884 083,63
110 056,30

5 599,00
768 428,33

56196,26
I375,92

I0 614,43

3I I04,I4
13I0I,77

5,1,,99
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2. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartośó środków trwĄch.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.
4. Informacje o przychodach, kosźach i wynikach działalności zaniechanej w roku

obrotowym lub przewidziałtej do zaprzestania w roku następnym - nie dotyczy.
5. Rozliczenie głównych pozycji różmiących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego.

74 sk/ str ata b rutto (bilans owy) 139 899,96

Prrychody ogółem 1 080 582,13

Prrychody nie będące przychodami podatkowymi: 0,00

Wycena bilansowa walut : 0,00

Przychody do opodatkowania 1080582,13

Koszty ogółem 940682,17

Koszty włączone do podstawy opodatkowania 1264,20

ZUS z 2016 roku zapłacony w 2017 1264,20

Koszty wyłączone z kosztów uryskania przychodu: 1232,88

ZUS z20I7 rokuzapŁacony w 2018 482,62

Inne koszĘ NKUP 750,26

KoszĘ do opodatkowania 940713,,49

Dochód/Strata (podatkowy) 139868,64

Dochody wolne od podatku 139868,64

Dochód do opodatkowania 0,00

6. Dane o kosztach dla jednostek sporządzĄących rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym - nie dotyczy.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby -
nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe - nie dotyczy.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy.
l0. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczĄnych - nie dotyczy.

tJstęp 2a.

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zyskow i strat, wyrażonych w walutach obcych- przyjęty
został średni kurs Narodowego Banku Poiskiego z dnl,a 29.12.2017 wg tabeli numer
25llA/NlBPl20l7, gdzie 1 EUR: 4,7709 zł

*

&

Ustęp 3.

l
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] . Struktura środków pienięznych do sprawozdanta z przepŁywu środków pieniężnych.
Jednostka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania zprzepŁyv"u środków pienięznych.

tJstęp 4.

1. IJmowy zawartę pTzęz fundację, nieuwzględnione w bilansie - nie dotyczy,

2. Istotne transakcje zawarte przez fundację z podmiotami powiązanymi na zasadach innych
niz rynkowe - nie dotyczy.

3. Przeciętne zatrudnienie: w roku obrotowym fundacja zatrudntała 1 pracownika biurowego.

4. Wynagrodzcnia łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone członkom zarz,ądu

i organom rad nadzorczllch spółek kapitałowych - nie dotyczy,
5. Pożyczkt i świaclczenia o podobnym charaktęrzę udzl,ęIonę członkom zarządu i organom rad

nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy.
6. Wynagrodzenie bicgłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych - nie dotyczy.

Ustęp 5

1. Informacje o 7:naczących zdaruęńach doĘczących lat ubiegĘch uję§ch w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie koreĘ -
nie do§czy.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie dotycry.
W roku obrotowym nie nastąpiĘ zmiarry w polityce rachunkowości.

Kraków, 31.03.2018
Sporządził: Zarząd:
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