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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa i adres siedziby oraz numer we wlaiciwym rejestrze sqdowym

.f.
*
t

Fundacja Silver Economy

ul. Lwowska 35/6,33-300 Nowy Sqcz
Nr KRS:0000451929

1,.2 Czas trwa

*

n

ia dziala I noici

Fundacja zostata powolana do zycia 28.OL.2013

r.

Czas

trwania Fundacji jest

nieoznaczony.
1.3 Okres objqty sprawozdaniem

*

2019 rok

Fundacja Silver Economy jest organizacjqpozarzqdowq, o kt6rej mowa w

art.3 ust.2 ustawy

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, kt6ra jednocze6nie stosuje przepisy
ustawy o rachunkowo6ciz dnia 29 wrze6nia7994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121po2.591). Tym samym
niniejsze sprawozdanie finansowe sporzEdzone zostalo zgodnie z zalqcznikiem 5 do ww.

ustawy o rachunkowo6ci i stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe obowiqzujqce
organizacje pozarzqdowe. Ponadto niniejsze sprawozdanie zostato sporzqdzone przy
zato2eniu kontynuowania dziatalnoici przez jednostkq w dajqcej siq przewidziei przyszlo5ci.
Nie istniejq r6wnie2 2adne okolicznoici wskazujqce na zagro2enie kontynuowania przez
Fundacjq dziatalnoSci w latach nastqpnych. Zgodnie z art. 45 ww. ustawy o rachunkowoici
sprawozdanie finansowe sporzadzono na dzieri bilansowy oraz na dzieri zamkniqcia ksiqg
rachunkowych, tzn. na dzieri kor{czqcy rok obrotowy Fundacji.
Sprawozdanie sktada siq z:
1. Bilansu,

2. Rachunku zysk6w i strat,
3. lnformacji dodatkowej.
Bilans oraz rachunek zysk6w i strat zostat sporzqdzony siq w uktadzie dynamicznym. Dla
zapewnienia danych do analizy i oceny zmian w sktadnikach majqtku i finansujqcych je
pasywach oraz przychodach i kosztach wykazano:

* w bilansie *

r6wnolegle do danych na koniec bie2qcego roku obrotowego - aktywa
i pasywa na dzieri zamkniqcia ksiqg rachunkowych poprzedniego roku obrotowego,
w rachunku zysk6w i strat - r6wnolegle do danych za bie2qcy rok obrotowy - przychody
i koszty oraz zyski (straty) za poprzedni rok obrotowy.

lnformacje dot. przyjqtych zasad polityki rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktyw6w
i pasyw6w, stawek i metod amortyzacji Srodk6w trwatych oraz wartoici niematerialnych
i prawnych, a tak2e uzupelniajqce dane o aktywach i pasywach jak i metody ustalenia wyniku
finansowego przedstawiono w lnformacji dodatkowej do niniejszego sprawozdania.
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tel. 601 546 601 e-mail: fundacia@silvereconomv.pl
NIP: 734-351-88-23 REGON: 12279L889 KRS: 0000451929
www.silvereconomv.pl

Strona I i

I

FUNDACJA SILVER ECONOMY
Lwowska 35/6, 33-300 NOWY SACZ
Tel.: +48 l8 443 46 01, NIP: 734-35'18-823
Bank BGZ BNP Paribas SA - Departament Operacji
Platrriczych; 30-150 I(rak6w, ul. Armii l(rajowej 28,
63 2030 0045 I I 10 0000 0415 6100
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Rachunek Zysk6w i Strat dla organizacjipoz^rz4dowych
Sprawozdanie za okres 01.01 .2019 - 31.12.2019
Pozyc_ia

Warto5i na dzieri
3U12/2018

A. Przychody dzialalnoSci statutowe.l:

Wartosd na dzieri

3112t2019

748 843.50

0,00

I. Przychody nieodplatnej dzialalnoSci pozytl(u publicznego

0,00

0,00

II. Przychody odplatnej dzialalnoSci poZytku publicznego

0,00

0,00

lll.

Przychody pozostale.j dzialalnodci statutowej

748 843,50

0,00

775 613,80

33 847,87

26 770,30

33 847,87

0,00

0,00

II. Koszty pozostale.l dzialalnoSci statutowej

748 843,50

0,00

C. Zysk (strata) z dzialalnoSci statutowe.i (A - B)

-26 770,30

-33 847,87

D. Przychody dzialalnoSci gospodarczej

622 042,60

640 212,11

E. Koszty dzialalnoSci gospodarczej

4t9 977,68

424 643,95

F. Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczei (D - E)

202 064,92

215 568,16

B. Koszty dzialalnoSci statutowej
Koszty nieodplatnei dzialalnodci poZytku publicznego

l. Koszty odplahej dzialalnoSci pozytku publicznego

G. Koszty o96lnego zarzqdu

77 34t,22

86 988,04

ll.

97 953,40

94 732,25

Zysk (strata) z dzialalnoSci operacyjnej (C + F - G)

I. Pozostale przychody operacy.jne

0,07

4,31

0,00

252,51

K. Przychody finansowe

0,7 6

BB,I9

L. Koszty finansowe

0,02

54,00

97 954,21

94 518,24

.1.

Pozostale koszty operacyjne

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M - N)

0,00

0,00

97 954,21

94 518,24
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Fundacj a SILVER ECONOMY
Ul. Lwowska 35,33-300 NowY S4cz

Dodatkowe inform acie i obj aSnienta
do sprawo zdanta finansowego Sporz qdzonego

zarok2019

\N,/

I) objaSnienia stosowanych metod wyceny aktyw6w i pasyw6w
Stosowane metody wyceny
Srodki trwale oraz wanloSci niematerialne i prawne wedlug cen nabycia lub koszt6w wytworzenia,
lub wartoSciprzeszacowanej (po aktualizacjrv,ryceny Srodkow trwalych), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takle o odpisy ztyttiutrwalej utraty wartoSci.
NieruchomoScr oraz wartoSci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
stosowanych do Srodk6w trwalych orazwartoSci niematerialnych i prawnych.

-

wedtrug zasad,

Srodki trwale w budowie - w wysokoSci og6lu koszt6w pozostaj4cych w bezpoSrednim zwrqzku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy ztyloilu trwalej utraty warloSci.
tJdzialy w innych jednostkach wedtug cen nabycia, pomniejszonej o opisy ztyt'tlu trwalej utraty
wartoSci.

tJdzialy w jednostkach podporz4dkowanych

-

wedtrug ceny nabycia.

Inwestycje kr6tkoterminowe - wedlug ceny nabycia,w przypadku jeSli wartoSd mierzona wg ceny
nabycia jestnihszaod wartoSci rynkowej wedlug ceny rynkowej.
Rzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych
Nale2noSci i udzielone

Zobowiqzania

-

-

wedlug cen nabycia.

poayczki- w kwocie wymaganej zap\aty, z zachowaniem ostro2noSci.

w kwocie wymaganej zaplaty.

Rezerwy- w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoSci.
rJdzialy (akcje) wlasne

-

wedlug ceny nabycia.

Kapitaly (fundusze) wlasne,
i pasywa

z

wyjqtkiem udzialow (akcji) wlasnych, oraz pozostatre aktywa

- w wartoSci nominalnej.

Stawki i metody

^mortyzacji

Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych i prawnych

WartoS( pocz4tkow4 stanowi4 ceng nabycia lub koszt wytworzenia Srodka trwalego powigkszaj4
koszty jego ulepszenia, polegaj4cego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji
i powoduj4cego, Le wartoS6 uzytkowa tego Srodka po zakohczeniu ulepszenra ptzewyZsza
poriudur4 p, zy przyjEciu do uzywania wartoS6 uZytkow4 , mierzonq okresem uZywania, zdolnoSci4
wytwSrczq, jakoSci4 produkt6w uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego Srodka trwalego,
kosztami eksploatacji. War1o56 pocz4tkow4 Srodkow trwalych - zwyiqtkiem grunt6w nie sluz4cych
wydobyciu kopalin metod4 odkrywkowq - zmniejszaj4 odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
dokonywane w celu uwzglgdnienia utraty ich wartoSci, na skutek uZywania lub uplywu czas).

WartoSi pocz4tkowa i dotychczas dokonane od Srodkow trwalych, odpisy amortyzacyine lub
umorzeniowe mog4, na podstawie odrgbnych przepis6w, ulega6 aktualizacji wyceny. Ustalona
w wyniku al<tualiiacji *y".rry wartoSd ksiEgowa netto Srodka trwalego nie powinna byi wyZsza od
jego wartoSci godziwej, ktorej odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego uzytkowania jest
ekonomicznie uzasadnione.

powstalq na skutek aktualizacji wyceny rozmca wartoSci netto Srodk6w trwalych, odnosi siE na
Kapital z aktualizaqt
kapitat z aktualizacji
-zwyceny i nie mo2e ona by6 przeznaczona do podzialu. wyceny uprzednio
zastrzeaeniem zmniejszeniu o r62nicE z al<tuahzacji
wyceny podlega,
,ittuitiro*anych zbywanych lub zlikwidowanych Srodk6w trwalych. R6znica ta wplywa na
kapitat (funduiz) ,upuro*y lub inny o podobnym charakterze, o ile odrgbne przepisy nie stanowi4
inaczej.

Odpis6w amortyzacyjnych lub umorzenio\ rych od Srodka trwalego dokonuje sig drog4

systematycrn"go,,plantwego rozloaeniajego wartoSci pocz4tkowej na ustalony okres amortyzacii.
nastgpuje od miesi4ca nastgpuj4cego po przyjqciu Srodka na ewidencjg,
dorpo.rE"ie amortyzacji
a j.j zai<onczeme chwil4 zrbwnania wartoSci odpis6w amortyzacyinych lub umorzeniowych
z wartoSciq pocz4tkowa Srodka trwalego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaZy lub
stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzglgdnieniem przewidywanei przy likwidacji ceny
sprzedaly netto p o zo stalo Sci Srodka trwale go.

rocznej stawki amortyzacyjnej uwzglEdnia sig okres
ekonomicznej uzytecznoSci Srodka trwalego, na okreslenie kt6rego wplywaj q w szczeg6lnoSci:
liczba zmran, na ktorych pracuje Srodek trwaly, tempo postqpu techniczno-ekonomicznego,
wydajnoSci Srodka trwalego mierzona liczbq godzin jego pracy lub liczbq wytworzonych
produt<tOw albo innym wlaSciwym miernikiem, prawne lub inne ograniczenia czasu u?ywania
Srodka trwatego, przewidywarr- przy likwidacji cena sprzedazy netto istotnej pozostatoSci Srodka

przy usalaniu okresu amortyzacjr

i

trwalego.

JeSli okres amortyzacji i roczna stawka amortyzacyjna wyliczona w spos6b o ktorym mowa
powy2ej jest zbieZna L stawkami ogloszonymi w przepisach podatkowych stosowane s4 stawki
podatkowe.
W przypadku gdy wartoSd pocz4tkowa Srodka trwalego jest r6wna lub nilsza niz 10.000 zl, odpisy
amorty)acyjr. dot ory*ur. 14 jednorazowo w miesi4cu oddania do uzywania tego Srodka trwalego
lub warloSci niematerialnej i prawnej.

zasady wyceny rzeczowych skladnik6w aktyw6w obrotowych
Materialy i towary wyceniane sq w cenach zakupu.

produkty w toku produkcji - w wysokoSci materialow bezpoSrednich, jezeli nie znieksztalca to
produkcji
stanu aktyw ow oraz wyniku finansowego jednostki . Zasady nie mog4 by6 stosowane do
o przewidywanym czasie wykonania dluaszym niz 3 miesi4ce, przeznaczonei do sprzedazy lub na
rzeczSrodk6w trwalych w budowie jednostki.

Skladniki rzeczowych aktywow obrotowych mog4 byi na dzieh nabycia lub wytworzenia
r6znic
ujmowane w ksiggach rachunkowych w cenach przyjgtych do ewidencji, z uwzglgdnieniem
wartoS6
migdzy tymi cenaiir t a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu. Na dzien bilansowy
si9
doprowadza
sktadnik6w rzeczorych aktyw6w obrotowych, wyrazona w cenach ewidencyjnych,
do wartoSci wg cen nabYcia.

produkty
Wytworzon e przezjednostkg filmy, oprogramowanie komputer6w, projekty typowe i inne
do sprzedazy,wycenia sig w okresieprzynoszeniaptzeznie
o podobnym Lharukterue,ptzeztaczon"
-nie
dluzszym niz 5 lut, * wysokoSci nadwyZki koszt6w ich wytworzenia
korzySci ekonomicznycb
,prr.daZy netto, uzyskanymi ze sptzeda?y tych produkt6w w ci4gu
nad przychodami *.il.tg
".r,
pozostale koszty
tego^okiesu. Nie odpisu* po uplywie tego okresu koszty wytworzenia zwigkszaj4
operacyjne.

\)t\#

W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych
,a j"dnako*", ," wzglgdu na podobieristwo ich rodzaju i przeznaczenie, s4 r52ne, waftoS6 stanu
koricowego ,r""ro*yin skladnikow aktyw6w obrotowych wycenia sig wedlug cen przecigtnych, to
jest ustalonych w wysokoSci Sredniej waZonej cen (koszt6w) danego skladnika aktyw6w.

Rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
W zwi4zku z tym Le roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowi4zkowi badania
i ogloszenia odst4piono od ustalania aktyw6w i rezerw z tyfiilu odroczonego podatku
dochodowego.

II) uzupetniaj4ce

dane o aktywach i pasywach

1)

szczegolowy zakres zmianwartoSci grup rodzajowych Srodkow trwalych,
wartoSci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
a) Srodki trwale
stan aktyw6w napoczqtek roku obrotowego:

zwigkszenial4cznie w tYm ztYttilu:
aktualizacji wartoSci
nabycia
przemieszczenia wew nqtrzne go
zmniejszenia lqcznie w tYm z tYtu\u:
aktualizacir warto Sci lub nabycia
przemieszczenia wew ngtrzne go
zby cie Srodk6w trwalYch
wartoS6 umorzenia Srodk6w w bieZ4cym okresie
stan aktyw6w na koniec roku obrotowego:
b) wartoSci niematerialne i prawne
stan aktyw6w na poczqtek roku obrotowego:

zwigkszeniaL1cznie w tYm ztYiuilu
aktu wartoSci
nabycia
pr zemieszczenia wewnqtrzne g o
zmniej szen ia lqcznie w tym z tyiuilrt:
aktualizacjr wartoSci lub nabycia
przemieszc zenia wewngtrzne go
zby cie Srodk6w trwatrYch
wartoS6 umorzenia Srodk6w w bieZ4cym okresie
stan aktyw6w na koniec roku obrotowego:

2)

warloS6 grunt6w uzytkowanych wieczyScie:

3) wartoSi nie zamortyzowanych lub nie vmarzanych 6rodk6w trwaiych

0,00
0,00
0,00
0,00
18300,00
0,00

4880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o;oo
0,00

thywanych na podstawie um6w najmu, dzieraawy oraz innych um5w,
w tym ztyttilu um6w leasingu

\Ir#

4) zobowi4zania wobec budzetu pafstwa ztyiiluuzyskania prawa wlasnoSci

0,00

budynk6w i budowli
50 000,00

5)

Fundusz StatutowY

6)

dane o stanie rezerw wedtug celu ich utworzenia

roku
b) Zwigkszenia
c) Zmniejszenia
d) Stan na koniec roku
a) Stan z pocz4tku

7)

0,00

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

dane o odpisach aktualizuj4cych wartoS6 nale2noSci

0,00

a) Stan na koniec okresu 0,00
b) Stan napoczqtek roku 0,00
0,00
c) Zwigkszenia
0,00
d) Zmniejszenia

8)

podzial zobowiqzafi dlugoterminowych
a) Stan na koniec okresu 0,00
0,00
b) do 1 roku
c) powyzej 1 roku do 3 lat 0,00
d) powyzej 3 lat do 5 lat 0,00

9) zobowiqzania kr6tkoterminowe
a) ztyttilu dostaw i ustug
b) ziytilupodatk6w i innych Swiadczefr budzetowych 0,00
c) z tytulu wYnagrodzefr 0,00
d) pozostale
I

0)

1

1

6,80
0,00

6,80

zliczenia migdzYokre s owe
a) czynne 1130,87
b) bierne 0,00

r

o

0,00

) zobowi qzania warunkowe

12) nalehnoSci kr6tkoterminowe 8127 0,01
a) ztyiilttdostaw i uslug 21220,01
b) z tytulu skladek cztronkowskich 0,00
c) rozrachunki budzetowe 450,00
d) inne 59 500,00
13) nale2noSci dlugoterminowe 0,00
14) zapasy
a) materialY

b) towary
c) roboty w toku

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

15) Srodki pieniqzne

a) Srodki pieniEzne w kasie
b) Srodki pienigZne na rachunkach bankowych

208 645,08
1914,13
206 730,95

rilr4

ilD
1) struktura przychod6w
a)lqczme przychody
w tym:

640304,61

dotacje

0,00

brakzaniechania

2) informacj e o dzialalnoSci zaniechanej

IV)
informacje o znaczqcych zdarzeniach dotycz4cych lat ubieglych
ujgtych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
2) informacje o znacz4cych zdarzeniach, jakie nast4pily po dniu
bilansowym, a nieuwzglgdnionych w sprawozdaniu finansowym
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmianzasad
(polityki) rachunkowoSci
1)

Odpowiedz ialni za prowadzenie ksi4g

nie wyst4pity
nie wyst4pily
nie wyst4pily

Zarz4d Fundacji
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FUNDACJA SILVER ECON

33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 35/6

' tel. 601 546 601
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