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Data sporządżenia sprawozdania finansowego

Data początkowa i końcowa okresu, zaktóry sporządzono sprawozdanie

Ę wzłotych tr wtysiącachzłotych

Firrna, siedziba albo miejsce zamię§zkania

Nazwa Finny

FUNDACJA BRAMA EPOK

Siedziba podrniotu

Czas trwania działalności jednostki, jezeli jest ogranic zony (opcjonalnie)



Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWw.Druki.Gofin.pl

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowytn

Data od 13.02.2019 data do 31.12.2019

Założenię kontynuacj i działalności

Wskazanie, czY sPrawozdanie t'inansowę zostało sporządzone przy założenir"t kontynuowuniu d"iułulno*i
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzie. p."ysrłości,

Ę sprawozd anie sporządzonę ptTy zńożeniukontynuowania działalności
n sPrawozdanię zostńo sporządzone przy założeniu, żę dzińalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czY nie istniejąokoliczności wskazujące na zagrożeniekontynuowani";;;;;;;u1"oś.i,

Ę tak @rak okoliczności wskazujących na zagrcżenie
kontynuowania działalnoŚci)

nie 1wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożeńe
kontynuowania działalności)

opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności



Na dzień bilansowy stosuje się do wyceny aktywów i pasywów dwa rodzaje cen:
- do wyceny aktywow słuzacych działalności operacyjnej, np. środków trwałych, zapasów,
nalezności z tytułu dostaw i usług i zobowiązań wobec dostawcow, budżetu, banku- CENY

IHISTORYCZNE, po ktorych rzeczywiście nastapił zakup, wytworzenie lub sprzedaz dóbr, praw
i usług bądź zaciągnięcie zobowiązań;
- do wyceny słuzących działalności inwestycyjnej, np. inwestycjiw nieruchomości, papierów
wańościowych izobowiązań finansowych pżeznaczonych do sprzedaży- CENY BIEąCE-
aktualnie notowane na rynku, po których na dzień bilansowy następuje zakup lub spzedaz
dóbr i usług.
Kapitał własny wycenia się w wańości nominalnej,
Kategorie cen:

|- cena nabycia zasobów i praw, może zostac zastapiona ceną zakupu ań. 28 ust.2 oraz art,,34
ust.1 pkt.1 UOR;
- koszt wytworzenia może zostac zastąpiony bezpośrednim zużyciem materiałów
bzespośrednich ań. 28 ust.3 orazart.34 ust.1 pkt 2, UOR;
- cena sprzedaży-rynkowa-bieżącaarl.28 ust.1 pkt.S oraz ust.3, UOR;
- cena sprzedaży netto-bieżąca ar1.28 ust.l pkt.6, ust,Z oraz ust.3,UOR;
-wa ńość godziw a-rzeczywi sta- b ieżąca a ń. 2 8 u st. 6, U O R ;

-kurs waluty obcej ań.30 ust.l-jednostka stosuje średni kurs NBĘ z dnia roboczego
poprzedzĄące go dzień wystawien ia faktu ry, U O R ;

- wańość nominalną art.28 ust.1 pkt.'10, UOR.

,]' , ",.t]
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Zasady (polityka) rachuŃowości. Omówienie przyjętyclr zasad (polityki) rachunkowości, w zakresię w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wybotu

Omówienie metod wyceny aktywórv i pasywów (także amońyzacji)
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Ustalenia wyniku fi nansowego
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Ustal enia spo sobu sp orządzenia sprawozdania fi n ansowe go

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
Rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzona jest wyłącznie działalnośc statutowa. Na dzień
bilansowy nie podlega badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że :
1. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wańości początkowej nieprzekraczającej
10.000,00 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
2. Do amortyzacji budynków i budowli oraz wańości niematerialnych i prawnych oraz maszyny i urządzenia stosuje
się metodę liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
3, lnwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych.
4. UdziaĘ zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu tnłałej
utraty wańości.
5. Stany i rozchody, objęte ewiiiencja zakupu odnosi się bezpośrednio w koszty.
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nie wyższych od rynkowych,
7. Umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
8. VĘnik podatkowy ustalany jest na podstawie wyniku finansowego ma tą samą wańośc. Wynik ten jest dochodem
zwolnionym
9. Czas tnłałania działalności jednostki jest nieograniczony, Na dzień bilansowy nie istnieją, działania i zagrożenia
mające wpływ na zakończenie prowadzenia fundacji.
ZASADY SPORZĄDZANlA SPRAWOZDANlA FlNANSOWEGO:
Zasada wyższości treści nad formą polega na tym, że jednostki mają obowiązek stosowania przyjętej polityki
rachunkowości, rzetelnie ijasno przedstawiac sytuację majątkową ifinansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia,w
tym operacje gospodarcze, naleźy ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym
zgodnie z ich treścią ekonomiczną

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągly, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym
takźe dokonywania odpisów amońyzacyjnych lub umozeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania'
sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. \Ąkazywane w
księgach rachunkovoych na dzień ich zamknięcla stany aktywów i pasywów należy ująów tej same) vrysokości, w
otwańych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych,
Zasada konĘnuacji polega na stłsowaniu pżyjętych zasad rachunkowości pży założeniu, że jednostka będzie
kontynuowała-w dającej się paewidzieć pzyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w
stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

W myśl zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na
jĄnecz pzychody i obciążające ją koszty związane z tymi pzychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie
od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności paychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu
sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz puypadające na ten okres
sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostaly poniesione.

Zkolel zasada ostrożności polega na tym, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy
uwzględnić:

. zmniejszenia wańości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci
odpisów amortyzacyjnych lub umozeniowych, 

:

.wyłącznieniewątpliwepozostałepaychodyoperacyjneizyskinadzwyczajne,.ri

. wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, ]] 'l:' 
' 
' 

.'_ ,

. rezerwy na znane jednostce ryzyko,grożące straty oraz skutki innych zdaneń,

Natomiast zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny, wańość poszczególnych składników aktywów i pasywów,
przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie - zakaz
kompensat. Zasada istotności polega na tym, że dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i

dostosowując je do potzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń
istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
PODSTAWA PRAWNA

.Ań.4ust. 1i2,ań.5ust, liust.2,ań.6ust. 1iust.2,ań.7ust. 1iust.3orazarl.8ust. 1ustawyzł9września
1994 r. o rachunkowości(Dz.U. z2019 r. poz.351 zezm.),

Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWw.Druki,Gofin.pl



Drukowane programem DRUKI GoFIN Wydawnictwa Podatkowego GoFIN - WWW.Druki.Gofin.pl



Dodatkowe informacje:

Cele statutowe fundacji: organizowanie, wspieranie i propagowanie działalnościfundacji;
rekonstrukcja wydarzen związanych z historią, poprzez organizację wydarzeń o charakterze
rekonstrukcji historycznej oraz o charakteze artystycznym i historycznym: prowadzenie i

wspieranie działań aktywizujących rodziny, dzieci, osoby niepełnosprawne,osoby w wieku
emerytalnym, grupy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym; popularyzowanie
historycznych i kulturowych walorów turystycznych regionu; działalnośc na rzecz obszarow
wiejskich i agroturystyki; działalność na rzecz intergracji europejskiej; działania wspomagające
rozwoj gospodarczy; promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie inicjatyw społecznych,
działania charytatywne; vyspieranie i upowszechnianie kultury fizyczaej i spońu;
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzaleznieniom.
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ĘuNPĄQJĄ.ąMMĄ ĘP9K
(danejednostki)

BILANS
§porządzony na dzień . . . .,ą1..12_.29.1.9. . . .

jednostka obliczeniowa:,. zł..
':]i:,, ' §tłn na dzióń kańcĘcy . ' 

,

1i-"=
,, ,:rok bieżąc}
, ,'31,12,201t

rok poprzedni

31.12.2018

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

il. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

il. Należności dfugoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycie dfugoteminowe 0,00 0,00

V. Dfu gotermin ow ę r ozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktvwa obrotowe 4 814,25 0,00

I Zapasy 0,00 0,00

II Należności krótkotenninowe 0,00 0,00

ilI Inwestycj e krótkoterminowe 4 814,25 0,00

N. Krótkotęrminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

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

Aktywa razem 4 814,25 0,00

A. Fundusz własny 3 431,25 0,00

I Fundusz statutowy ,l 000,00 0,00

II pozostałe fundusze 0,00 0,00

III, Zysk (strata) z lat ubiegĘch 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 2 431,25 0,00

B. Zobowiązania i rezerwv na zobowiązania 1 383,00 0,00
I Rezerwy na zob ow iązani a 0,00 0,00
II Zob ow iązania dfu goterminowe 0,00 0,00
ilL zobow iazania krótkotermtnowę 8,00 0,00
IV, Rozliczenia międzyokresowe 1 375,00 0,00

::P.aś*wr;i:łżeń',,1.,.11,1 j.l;1,:,..;r,i;]::lrii,1]il!1i.]|1 ||,.:.:'ili!|il;|:4,8_14'iZ5 l1,1ll;0i00,
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"lnformacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. lnformacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv,
jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub ńf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BlP Ministerstwa Finansów wymagają także
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który na|eży zamieścić w sposób analogiczny.
Wsytuacji gdyjednostkaopzdecydujesięsporządzic"Dodatkoweinformacjeiobjaśnienia"wedługzałącznikanrl doustawyo
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniźej.

Liczba dołączonych opisów: 0 Liczba doł :0

Wyłącznie jeden punkt "lnformacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniaj q wyłqcznie j ednos tki zobowiqzane)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wyszczególnienie

Rok bieżący Rok poprzedni
(opcjonalnie)

Wartość Wańość

łączna
z zysków

kapitałowych
(opcjonalnie)

z innych żródeł
przychodów
(opcjonalnie)

łączna
z zyskólv

kapitałowych

z innych
żródęł

przyclrodów

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 2 431,25 0,00

B. Przychody zwolnione z
opodatkowania (trwałe różlicę
p omi ędzy zy ski em/ str atą dI a

celów rachuŃowych a

dochodem/stratą dla celów
podatkowych)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,o0

c. Przychody niepodlegające
opodatkowaniu w roku bieżącym

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

D. Przyclrody podlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowyclr lat ubiegĘch

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

E. Koszty niestanowiące kosztów
uzyskania przychodów ( trwałe
różnice pomiędzy zyski errVstratą
dla celów rachunkowych
a dochodem/stratą dla celów
podatkowych)

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

F" Koszty nieuznawane za koszty
uzyskania przychodów
w bieżącym roku

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

G. Kosźy uznawane za koszty
uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegłych

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

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I Inne zmiany podstawy
opodatkowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J Podstawa opodatkowania
podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K, Podatek dochodowy 0,00 0,00
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.Ę.UN,PĄ§JA BtsĄMĄ.ĘP9K,
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzonł za okre§ .1.3.Q2..29.19:.3.1,1.?..?Q'l9. . , . , . ,

jednostka obliczeniowa: ...4...
i i::::: i:: ]: : :: ; 

,:,:: 
: : ::: i:,:

fl/ip*lł'
Dane za

:1ll,,'A;:.:, Przychody z działalności §tatutolyej 62 370,76 0,00

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

il, Przyclrody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 62 370,76 0,00

:]'B. ] 59 939,51 0,00

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

il, Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
III Koszty pozostałej działalności stafutowej 59 939,51 0,00

,.,ć. ,,,,,,,]|,::żiix:,ii*;iai,;,
,]:::]::,':::::]:: ."::a:':.,1_::],]]:]ii:)|;:i:|||:ł: ||i |.!: ::

l6.p,;,;1;;., ; ;.: o,,.,- 2||43 1i25
D. Przychody z działalności go§podarczej 0,00 0,00

E; Kosźy dzialalności go§podarczej 0,00 0,00

żrśk{ffi ta) ż, dżiełalńóści, góspodarczej.(D ;,E)]| :
i!!:|',, :,:'',',,:-'.,"'"'.].,,;0i00;

G. Koszty ogóInego z^rządu 0,00 0,00
7.w,

:]:::::] ::::::, , :ii::ii, ..:]: ł]!!:i,ii/]ili ], ]ill

'.1,1., ;;,,rl,i;.,;ifi i;,.ói,00

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
,J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. 0,00 0,00

:.: L.. Koszty finansowe 0,00 0,00
]lJf zj§k (§trata) brutto (H + I - J+,K - L) 2 431,25 ń;==:'=:"ó:ló0
N. 0,00 0,00

;;*,o; 2 431,25
a a)|.'.).,::\:::. ::.:::.': :::;:::_|.;:.:|,jari.:1::i.]: :
;:::_,:.:,: : :i]]] l, ]]till,i'li;,Q,lfl$
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,, ,P*4'i{
|!.::)iiłzal9:),j'.:

iotr poptżćdńi

:,'::::,2018 :] .

Koszty działalności statutowej

0.00

:'H. 2 431.2a

Przychody finansowe

Podatek dochodowy


