Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro
Bilans sporządzony
na dzień 31-12-2014
FUNDACJA „ŁĄKA”
Ul. Wandy 3/7 m.20
03-949 Warszawa
NIP:1132877249

Wiersz

AKTYWA

1

2

Stan na koniec
31-12-2013

31-12-2014

0,00

0,00

0,00

22968,80

A

Aktywa trwałe

I
II
III
IV
V

Wartości niematerialne i prawna
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

I
II
III

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe

22968,80

1.

Środki pieniężne

22968,80

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Aktywa razem

0,00

22968,80

Wiersz

PASYWA

1

2

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

31-12-2013

31-12-2014

0,00

2968,80
3000,00

II

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

III

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

V

Wynik finansowy z lat ubiegłych

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

II
III

Rezerwy na zobowiązania
Inne zobowiązania

IV

Rozliczenia międzyokresowe

-31,20
0,00

0,00
Pasywa razem

Data sporządzenia

Stan na koniec

20000,00

0,00
22968,80
Jednostka
obliczeniowa „ZŁ”

.....................................
Podpisy

FUNDACJA „ŁĄKA”
Ul. Wandy 3/7 m.20
03-949 Warszawa
NIP:1132877249
Rachunek zysków i strat
za okres od 30.05.2014 do 31-12-2014
pierwszy rok podatkowy)
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących

działalność gospodarczą

Wyszczególnienie
2

Pozycja
1

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
bieżący

3

4

0,00

5000,00

I.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z
nimi:

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)

II.

Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

5031,20

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

5031,20

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

950,00

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3590,00

d)

Pozostałe koszty

491,20

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

d)

Pozostałe koszty

II.

Koszty działalności gospodarczej

1.

Amortyzacja

2.

Zużycie materiałów i energii

3.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4.

Pozostałe koszty

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości
aktywów

0,00

0,00

D.
E.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
Podatek dochodowy

0,00
0,00

0,00
0,00

F.

Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność
gospodarczą)

0,00

-31,20

A.

Data sporządzenia:

5000,00
5000,00

0,00

5031,20

0,00

0,00

Podpisy :

FUNDACJA „ŁĄKA”
Ul. Wandy 3/7 m.20
03-949 Warszawa
NIP:1132877249

Informacje ogólne:
1)

Fundacja „Łąka”, ul. Wandy 3/7 m.20, 03-949 Warszawa ; KRS:0000511332
NIP 1132877249, REGON 147268510,

2)

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony,

3)

Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od 30.05.2014 do 31.12.2014
(pierwszy rok podatkowy fundacji)

4)

Zastosowanych zasad rachunkowości wynikających z Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r ),
przewidzianych dla jednostek mikro.

5)

Sprawozdanie finansowe fundacji sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez
fundacje działalności.

6)

Fundacja przy przedstawianiu sytuacji majątkowej i finansowej, stosuje zasady
rachunkowości określone Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z
2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r ) Zdarzenia, w tym operacje
gospodarcze ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym
zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
W księgach rachunkowych jednostki zostały ujęte przypadające na jej rzecz przychody i
koszty zgodnie z zasadami memoriału i współmierności.
-Aktywa i pasywa wyceniane wg. zasad określonych w Ustawa z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r ).
-Fundacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
-Fundacja nie posiada zapasów.
-Należności krótkoterminowe nie występują.
-Zobowiązania nie występują.
-Rozliczenia międzyokresowe wykazane w kwocie : 20 000 zł Dotację FDP przyznana
dnia 2014-12-22 na projekt 'Wieś w mieście to nie obciach' Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej- realizacja projektu przewidziana w 2015 r.

FUNDACJA „ŁĄKA”
Ul. Wandy 3/7 m.20
03-949 Warszawa
NIP:1132877249

Informacje uzupełniające do bilansu:
1) Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań 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) Fundacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze
członkom organów zarządzających i nadzorujących.
3) Fundacja nie posiada udziałów własnych.
4) Fundacji przyznano dotację FDP na projekt 'Wieś w mieście to nie obciach' Europejski

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 20 000 zł , która nie została zrealizowana
w 2014 roku.
5) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł za 2014 rok:

- przychody z działalności statutowej: 25 000 zł
Urząd Miasta Błonie (mikro dotacja zgodnie z umową 861/OP/2014-1): 5000 zł
Dotację FDP na projekt 'Wieś w mieście to nie obciach' Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej : 20 000 zł
6) Informacje o strukturze kosztów za 2014 rok:

- koszty realizacji zadań statutowych: 200 zł
- koszty administracyjne: 4831,2 zł
usługi obce : 491,20 zł
wynagrodzenia: 3590 zł
zużycie materiałów i energii: 750 zł
7) Fundacja nie przewiduje zagrożeń wpływających na sytuację finansową organizacji. W

następnych roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność
statutową i rozpocząć działalność gospodarczą.

