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Dotyczy: Zło*gnio łprawordanja f|naasow*$o ra2014 r.

.**tł.HJł:sff#J55$:[ffi{illedanie finansowg tńfrau z uchwała e opawie



- ltprorv*de*nie do npr*wozd**fa finansowegr
rpo:rądzoneg{} na drień $I-I2.20I4 y. 

9 -

Firma: 
$HH*#ji.ilł*ff"ow^*iA *AMIĘCI I wsPlERA}''^ RozwoJU

. EURSS. WIATR ZE WSCTTSDU
ul. Karoia ń,dwentowiczą t8
i3,f ili Tamlur
NIF; 8Ti-3ZS_I?-tf

l. s*dłttwcwy rodruj *łinlulno#ti:
sriłła'naśó pozost*łyclr o'g*il*;ii, gdzie indziej niruklaoyfikowann.

2, org*n Reles]1rry. $tf . Rejalrowy dln tfuakowa.$rÓdmieścia w KrakowieXII Wydai*ł Gospadarc"y nu:o*igo Rejestru $ądowego nr uryisu; 0000249088
3. Frrnda*ja powstała rry dniu 10 maja 2s14 roku w Nowym sączu zgodnie z vpisem doKRS z dnia 21 sierpnia zorłr..i;iia*4u,*Jil,,j*."il. ,.u,utowe okręślgne w Statusisi zaruieraą fu:rkcjorrowaĆ * d-'ą*j'ię pi"**i*uiJł-pĘ"to**i.

4, $prnwcrdani*m finannęwym objęto olrres od 1s-s5-20t4 r. ** 31.12-2014 r.
5. St*rvarzyseeaie prowa*ai deiałal:rość samcdei*lnio.

6. Za**dy wycsny nkfyx*w i pnsyrvów

[Tf",m:- 
i pnsyw*w zcst*ła dokonan* ws zasady ostrozrr*j WyssnŁ

l. $kł*dniki m*iątku 
Ęwałego wycea*ono w wa*aści nefio'2. Naleźności i iobowi-*-i-. *ńł*o w *"'t-*i"-.i wymagających zapłaty.' 

I1'"j}Tęi 
i zobowiąe*nia i**i*o*" *l"-'i-'".po *r*nim kursii NBP u dnia

a. Fp*y towarów:r* dzięń 31-if.20]4 r' jednostkn wyceniłn Wg cen *abycia.
: !1:j* o::::3^zn- rł,yceniona **u,tog*: nominnkrej.
" 3"i:ff;fi;1:u*- 

w walucie obcej wytęni*ło po średnim kursie }rIBP z dnia
7, Znsady dukonywania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ten rposób, że:

trffiffi: 
o wagtości do I sso ptm ;il;-i.;;; * kosrry w micsiącu ptzyjęcia

$rodki trwałę o wnrt*#*i od 1 5#s do 3 500 FLN amorlauje się jednorazow#w miesiącu prryjęcia da używar.:ia.
pozostałe śradki trrl,,słg ilrftsrtyzuje się ws n*sad alrreslonych dtn celsrą,podatkowyck.

Le**iag * Fund*cja n*e posi*da ra deięń bilansowy uawarfyth umńw toasingowy*h.
Poai*sions naktady cd*oszonę sę do właściwych okresórł, spr*wozdnwcrych rg*dniez obwiąxują*ą w księg*rvoś'i #u*ą ,,rnemoriałnn,. Koszty dotyczące innyc}ł ofuręs*w

KgJĘGoWA

or1i"t"r{,rto

7,



;ffi:"tuT"1ffiff-x,ffi 'm*:awspółmiemościprzychodówikosaów
9. Jednostka stosuie.porowlawczy rachunek wyników.Wycena no"o'iuty.n -my*o.i,.i-o**oń o,*, elemenĘ qrniku finansowego jestzgodna z zwaĘo'tot''.i Ę."' *!*"ną * u*a*iu o raehunkowości.

Fuadacja wykazała zafł!4r. stratę rrettg w wysokości 30ąco pLN.
Jedrostka zgodnie. ze. stanem '*o':.rry. 

i ł**ry. jest zdolna w dającej sięprecwidrieć przyszłości ao łę'riyłuowania dziąłalltoscii.i*i roeszsreenia.

Nowy $ącz dnia 2?.02-?fit4 t

rcIryiołllA
/ ...", t

AsatbCćp}{śto



BILANS NA DZIEŃ 3r .n-ft|4
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BILANS NA DZIEN 31-I.Ż.lt14
ĘJNDACJA DLA z,ĄCHowANI* 

l|ł''Ęcl I w$rff*.4tllA nOffff0,}#PsPRzEz KUITU*{ E*nos - WrA'* łJwsńółu

--a.r.r 
".y-.*' 

.o*u obrolorvĘo (wicl|rość ujcmnł;

2' Rezęrwanaświilffi

z t}tu|u dostaw i us|uE o óilrcsre
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f,miary rv śr*dkach trwały*h w okręsie l{l.*5.2t}l4 - 3,.ź2.2łt4 ffLt{)

Hxst:''*;:ffii*iffiT#s FAMrĘCI r wsPIERAFrA ROglv$JU P$Ptutz I{ULTURĘ
ttl Knł*łł Ad*ęatowim*.l8' 33-1{ls Terg*w ?,*ł, nr I

na 10.05.2014

sa 3l.l2-fSI4

na IS.05.2Sl{

|ł tytu|u sprłłdar*ych *rodkÓw *wĄch

. z $'tttłu zlikwłdcwanyclł ś;odkÓrv *wałyc}r

na 3 t.lŻ'20t4

zuĄ,cia od wartości ryza&owej (%)
No*y Srye264Ź-2sl5



Zxiany w wartośc*aclr niem*teriałnych i prawnych x *kres*e 10-05.2014 - 3I'I2. ?,łt4{plil}
:ffit{'ł"1łf-ffiffl\ryANfA PAMIĘ*i I W$P;HRANIA t't}fiwo'il'P{}PR.uEr I(ULr$fiĘ EuROs
al. K*ro|a Adwentłwigza l& 33-:*3 Tera** 7,ał, * 2

lYyszczeg kri***e Kłsrfy prac Inn* xartości

na I0.04.2*14

+ rwięksrenia

- a:łĘszenia rc}łasyfikacja

brut*o na 3I.13.2*:4

na 16.05.20t4

morzenła bi*Ęce . zwięks*xia

xorzenia - ar*niejszenia

umorz**ia na 3 I _ 12-2014

l(s.JĘGowA

**łd"tł'#



Informacja dodatkawa $por:eądgann nn drień 3t.tf.2,łl4 r.
FuNDACJA DL"df,AcHsWANIń PńMIĘCI t WsPItftANIA RouWoJUPoPR^uEz KUITU*Ę gun6s - *ililt1il.ń#d#iou

Dłd*tk*we irrformatj e i wyj n$nirni*

ff;ru;*yrT^:tr1-1i i- sn1wozdanie finarrscrvg na dzień 31.l?-?st4 r. zostaĘ
o *rrrdłcjach. 

}paxcrlr * prz*pisy untarły o rachunkowości 
-i 

*ń* P*awo
Sprawozd*nie finansor,g1 obejmujc bilnns łraz mchu*ek zysklw i strąt.*l.'es sprawozdawczy afoCIjmujńiJfi iiń;:;ffi -. a"Ji f .I2.20t4 t.

I. Wyj**atenia d* bilansr:

r Jedłostką rrie pcsiada środków trwałychl Jednostka nis posiada wartości ł,łs,,}*t*riu1nynh i prawnych.. Na dzi*ń bilans*wy Fur:dacjanieposiada#**.n umów lensingowych.
Knpitłly.

- 
l,fi1ffi1ilitr}-'ła dzień bilar:łowy wyr*s$uą 200,0$ PLĘ w tym strata netto

fłbowiązania krÓtk*terminow* rłic występują.
Rłglicz*nia między*kresows *-'"'-ńo":u

II. lfyj*śai*nit dn r*ęhułku rytkdw i sJrnt

l ' Działalrłość R:ndacji *bnjmuje n* terytod*m P*tskt.R*k abranhŃ:Y 20tł, ńo'y uvt-pi***,y*-.otism deiałalności Fundncji, Jednoutkanie ueyskaia Źadnych. p*'y*io;n*] 
!. k;:a-il;" nią poniesione w wysckości30s,00 PŁN dotyczyły dzicł*lno.t"i u**t"i****y.i*{.--.

7'' odpisy aktua*izujące stan ma.|ą:t<u trwałega nic Wy$tąpiły.3. sdpi,ny *tu*lieaj'ące stan **J**o* w *krósie *p,u*offiu**eym nie }l,yst{pity'4. boch*dy fłndacji :corzystnią ** 
"*o:ni*Til;;Ń*ldwania podatkióm Jochodorvym odosób prawnych na podsiawie ag. 1? ust. l pkt 4 ustnwy o p.d,o'p.5. Ni* wystąpiły wyd*tfui o charakterze sankcyjnyrr1 które podlsgają opodatkowaniupodatki*m doch*d*wym +d osib prawnych.

IItr. Paeostnłe cbj*śnieł**

Frzeciętne nalrudnienie rv przeli*eeniu nn pełne etaĘ wyrriosio w f#!4 r,* 0 etału.
Wynagroduer:in w j*dnostcę nło wysąpity.
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,T.ilTT'Ti#;.f, zobowiązłna do 'po'z'tdzłuir rpnrwozdadr z przcpływów

Fundacja zamitzakonĘnuować dzidalność w przyszłości.
il''hjT't. sbtutowycb. Ptanuje }Yydać

Non"y Sącą dnia f?.0f,28|5 t

I(sIĘGowA
,ąs,#€nr,,rło


