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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-28

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. ZABŁOCIE Nr domu 25 Nr lokalu 1

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-701 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 662290271

Nr faksu E-mail 
fundacja@fundacjamichalskich.pl

Strona www www.fundacjamichalskich.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-12-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12036601800000 6. Numer KRS 0000268404

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Olechowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Michalska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Lucyna Michalska Członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Michalski Członek Rady Fundacji TAK

Filip Fedorowicz Członek Rady Fundacji TAK

Anna Grudzińska-Huk Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Santorski Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Zieliński Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu prowadzenia, wspierania i inicjowania:
1) działalności dobroczynnej, a w szczególności pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania 
szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa,
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5) działalności charytatywnej,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
13) promocji i organizacji wolontariatu,
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
15) działalności zmierzającej do zapewnienia dziecku zaniedbanemu, 
osieroconemu bądź porzuconemu możliwości wychowywania się w 
prawidłowo funkcjonującej rodzinie,
16) promowania i rozwijania rodzinnych form pieczy zastępczej.
17) działalności wspomagającej rozwój kulturalny i gospodarczy 
społeczności i miasta Krakowa,
18) działalności związanej z kulturą, edukacją, wychowywaniem 
młodzieży; w tym poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
19) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
20) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
21) współpracy międzynarodowej, w tym pomocy Polonii i Polakom za 
granicą,
22) ochrony i promocji zdrowia,
23) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
24) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
25) działalności związanej z walką z bezdomnością.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej 
i materialnej, 
2) budowę mieszkaniowych obiektów socjalnych,
3) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także udzielanie 
im wsparcia finansowego, rzeczowego i merytorycznego,
4) realizację projektów promujących miasto Kraków jako ważny ośrodek 
kulturalny 
i naukowy,
5) inspirowanie i podejmowanie inicjatyw społecznych oraz 
inwestycyjnych w celu polepszenia warunków socjalnych, bytowych i 
zdrowotnych mieszkańców Krakowa,
6) finansowanie, współfinansowanie lub organizację przedsięwzięć 
edukacyjnych, wyjazdów wypoczynkowych, obozów, kolonii  dla dzieci i 
młodzieży,
7) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, 
turystycznych i sportowo rekreacyjnych,
8) udzielanie pomocy rodzinom – wyrównanie ich szans,
9) finansowe wspomaganie innych organizacji pozarządowych,
10) inspirowanie przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych z zakresu 
ekologii mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
11) prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i badawczej 
realizowanej 
w szczególności poprzez organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów, 
szkoleń 
i warsztatów w zakresie celów określonych niniejszym statutem,
12) prowadzenie działalności popularyzatorsko – informacyjnej i 
wydawniczej w zakresie celów określonych niniejszym statutem,
13) współpracę z władzami publicznymi i prywatnymi, instytucjami i 
środowiskami, których działalność dotyczy problematyki zakreślonej 
celami fundacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

a) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 

 - Projekt Dom dla Rodziny – wsparcie finansowe oraz dopłata do czynszu za wynajem domu dla rodziny, umożliwiające powrót 
dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pozostanie w domu rodzinnym, wspieranie rodziny w 
rozwiązaniu trudnej sytuacji mieszkaniowej,
 - Organizacja ferii zimowych oraz wycieczki do Wrocławia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego w Pychowicach. 
 - Organizacja lekcji języka angielskiego dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 
Pychowicach. 
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
 - Realizacja zadania publicznego pt. "Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na ternie 
Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków".
 - Organizacja bezpłatnych spotkań edukacyjnych dla opiekunów zastępczych S.O.S. 
 - Stworzenie Biblioteki Fundacji Michalskich
c) działalność związana z kulturą, edukacją, wychowaniem młodzieży; w tym poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń. 
-  Realizacja projektu Akademia Fundacji Michalskich - Akademia obejmuje roczny cykl szkoleniowy składający się z 4 modułów 
tematycznych: Komunikacja społeczna, Rozwój osobisty, Przedsiębiorczość, Kultura.
Głównym celem Akademii jest rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności, zarówno z obszaru komunikacji społecznej jak i 
przedsiębiorczości, które pomogą młodym ludziom stawiać pierwsze kroki w życiu zawodowym.  Zdobyte umiejętności i 
doświadczenia mają za zadanie umożliwić uczestnikom Akademii łatwiejszy start w dorosłe życie. Ważne jest dla nas, żeby 
uczestnicy naszej Akademii potrafili podejmować w życiu właściwe decyzje, ponieważ to one decydują o ich późniejszych 
losach. 
 - Realizacja projektu “Podróże z Przedsiębiorczością” - inspirującego wydarzenia, które było okazją do spotkania się i 
posłuchania historii ludzi, którzy zbudowali biznes i karierę na swojej pasji.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

55

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Przedmiotem działalności Fundacji jest pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans 
tych rodzin i osób. Fundacja przeznaczyła w tym 
celu 44 113,88 zł na: Realizację projektu Dom dla 
Rodziny – wsparcie finansowe oraz dopłata do 
czynszu za wynajem domu dla rodziny, 
umożliwiające powrót dzieciom z placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i 
pozostanie w domu rodzinnym, wspieranie 
rodziny w rozwiązaniu trudnej sytuacji 
mieszkaniowej, Organizację ferii zimowych oraz 
wyjazdu wakacyjnego dla wychowanków 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego w Pychowicach. Organizację lekcji z 
języka angielskiego dla wychowanków placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 
Pychowicach.

88.99.Z 16 149,89 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 451 323,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 228 110,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1,27 zł

e) pozostałe przychody 223 212,51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 215 950,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 160,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 223 200,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

223 200,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

13,78 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 4 938,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 16 149,89 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 484 814,74 zł 16 149,89 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

173 247,90 zł 16 149,89 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,67 zł

88 366,09 zł

223 200,08 zł 0,00 zł

1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób

16 149,89 zł

1 Projekt Dom dla Rodziny - wsparcie finansowe oraz dopłata do czynszu za wynajem domu w 
Krzeszowicach, dofinansowanie umożliwiło powrót dzieci z placówki do domu rodzinnego.

10 000,00 zł

2 Organizacja zajęć z języka angielskiego dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
rodzinnego w Pychowicach.

6 149,89 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

206 950,00 zł

9 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 54 862,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

3 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,25 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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13 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

2 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 140 924,50 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

140 924,50 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 636,39 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

982,61 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

128 241,15 zł

128 241,15 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 683,35 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 140 924,50 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 629,06 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie u okresie od 
01.01.2018 r do 30.11.2020 
r. w lokalu podmiotu na 
terenie Gminy Miejskiej 
Kraków placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego la 6 
wychowanków.

Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej.

Gmina Miejska Kraków 223 200,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 900,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 10



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aneta Milczanowska-Matejczyk - 
Pełnomocnik Prezesa Zarządu

Kraków, dnia 28.06.2019 r.
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-28
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH UL. ZABŁOCIE 25/1 31-701 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIE DOTYCZY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 - 31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzoneprzy załozeniukontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej sie
przewidzieć przyszłości i nie istnieją istotne okoliczności, wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie
dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej (omówienie wg pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat): 

Aktywa ujmowane są w księgach w cenie nabycia tj. w cenie zakupu obejmującej kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu
podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększonej o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz
powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub
wprowadzenia do obrotu. 

Aktywa trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny)
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową lub degresywną od środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł począwszy od
miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości niższej lub równej 3 500,00 amortyzowane są
jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w następnym. Okresy i stawki amortyzacyjne weryfikowane są nie częściej niż raz w roku.
Przyjmuje się stawki amortyzacyjne uwzględniające czas faktycznego zużycia środków trwałych. 

Należności ujmuje się w księgach rachunkowych w kwotach wymaganej zapłaty. Należności w walucie polskiej wycenia się według wartości
nominalnej. Wyrażone w walutach obcych należności wycenia się według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji
gospodarczej. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu
aktualizacyjnego. Odpisy aktualizacyjne odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności,
którego odpis dotyczy. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, które były aktualizowane zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne nieaktualizowane odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych lub
finansowych w zależności od rodzaju należności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie NBP. 

Środki pieniężne ujmowane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według kursu faktycznie
zastosowanego przez bank finansujący. W przypadku braku kursu faktycznie zastosowanego do wyceny środków pieniężnych przyjmuje się
średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień
bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują poniesione koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Koszty te są odnoszone w koszty okresu w równych miesięcznych ratach przez okres, którego dotyczą. 

Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują wartość prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej wycenia się wg ich wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach
obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. 
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Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym według wartości nominalnej. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwotach wymaganej zapłaty. Zobowiązania w walucie polskiej wycenia się według
wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się według kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Zobowiązanie wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym
na ten dzień średnim kursie NBP. Dostawy niefakturowane na dzień bilansowy są zaliczane do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują zafakturowane przychody, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Przychody te są odnoszone na przychody okresu, którego dotyczą. 

Przychody obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług
(VAT), z operacji finansowych oraz z innych tytułów, w tym m.in. zysków ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny
aktywów niefinansowych, rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania darowizny, dopłat, refundacji, itp.
Przychody są ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminów ich zapłaty. 

Koszty działalności obejmują koszty rodzajowe wraz z wartością sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne i koszty
finansowe z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów
i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Fundacja w roku obrotowym ewidencjonowała koszty w układzie
porównawczym (zespół 4) i w układzie funkcjonalnym (zespół 5). Na koszty działalności operacyjnej składają się: amortyzacja, zużycie
materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty
rodzajowe oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Koszty w układzie funkcjonalnym ewidencjonowane są w podziale na miejsca
powstawania kosztów z uwzględnieniem obowiązków wyodrębniania kosztów zgodnie z innymi przepisami. 

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości. Na wynik
finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat składają się: wynik z działalności statutowej, wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności, wynik finansowy ogółem, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny, pomniejszony o podatek dochodowy. 

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w roku obrotowym w sposób ciągły. 

Księgi rachunkowe Fundacji im. Jacka i Piotra Michalskich są prowadzone w biurze rachunkowym WL Finanse Sp. z o. o. w Krakowie pod
adresem 31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/5. 

Data sporządzenia: 2019-03-21

Data zatwierdzenia: 2019-05-21

Ewa Gut 
WL Finanse Sp. z o.o. 
ul. Garncarska 5/5 
31-115 Kraków

Ewa Olechowska 
Prezes Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-21

Ewa Gut
WL Finanse Sp. z o.o.
ul. Garncarska 5/5
31-115 Kraków

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Ewa Olechowska
Prezes Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH
31-701 KRAKÓW
UL. ZABŁOCIE 25 1
0000268404

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 1 817 494,36 1 798 358,32

I. Wartości niematerialne i prawne 8 509,77 3 413,25

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 808 984,59 1 794 945,07

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 54 427,19 40 133,00

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 5 675,20 5 555,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 47 734,07 32 628,16

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 017,92 1 949,84

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 1 871 921,55 1 838 491,32

PASYWA

A. Fundusz własny 1 850 554,02 1 817 063,06

I. Fundusz statutowy 35 000,00 35 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 818 841,81 1 815 554,02

IV. Zysk (strata) netto -3 287,79 -33 490,96

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 367,53 21 428,26

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 367,53 21 428,26

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 1 871 921,55 1 838 491,32

Data zatwierdzenia: 2019-05-21

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-21

Ewa Gut
WL Finanse Sp. z o.o.
ul. Garncarska 5/5
31-115 Kraków

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Ewa Olechowska
Prezes Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA IM. JACKA I PIOTRA MICHALSKICH
31-701 KRAKÓW
UL. ZABŁOCIE 25 1
0000268404

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 521 170,21 451 310,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 283 395,50 228 110,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 237 774,71 223 200,00

B. Koszty działalności statutowej 469 120,65 396 447,90

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 231 345,94 173 247,90

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 237 774,71 223 200,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 52 049,56 54 862,10

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 55 338,88 88 366,09

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -3 289,32 -33 503,99

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 12,51

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,13 0,08

K. Przychody finansowe 2,62 1,27

L. Koszty finansowe 0,96 0,67

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -3 287,79 -33 490,96

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -3 287,79 -33 490,96

Data zatwierdzenia: 2019-05-21

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

        Druk: NIW-CRSO



        Druk: NIW-CRSO



4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków publicznych

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z
tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 wynoszą: 12 160 zł.

 

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego wynosił 4 938,00 zł.

 

 Cel szczegółowe, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała środki, pochodzące z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną
kwotą, są nastepujące:

1) Projekt Dom dla Rodziny w Krzeszowicach –  10 000,00 zł. 

2) Organizacja zajęć z języka angielskiego POW -  6 149,98 zł. 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-21

Data zatwierdzenia: 2019-05-21

Ewa Gut 
WL Finanse Sp. z o.o. 
ul. Garncarska 5/5 
31-115 Kraków

Ewa Olechowska 
Prezes Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o
rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na
podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO
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