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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr
handlowy.

Fundacja „Platforma Równych Szans”; ul. Bernardyńska 16C/18; 02-904 Warszawa; województwo
Mazowieckie; gmina m.st. Warszawa.
Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych, jest organizacją sporządzającą samodzielnie
sprawozdanie finansowe. Podstawowym przedmiotem działalności jest:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.07.2010 w Warszawie nr
0000360795 (Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców) o numerze NIP:
9512320333; REGON: 142488661

Fundacja posiada Zarząd, którego reprezentantami w roku 2014 byli:
- Jakub Zajdel – Prezes Zarządu
- Kacper Niepiekło – Członek Zarządu
- Krzysztof Bielski – Członek Zarządu (do 12.2014)
- Michał Michałowski – Członek Zarządu
Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku
publicznego osobom, w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej lub
materialnej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób;
wspieranie rodziny i sytemu pieczy zastępczej;
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
działalność charytatywna;
ochrona i promocja zdrowia;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
promocja i organizacja wolontariatu;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność Fundacji jest prowadzona w całości nieodpłatnie.
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2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
3. Określenie zdolności do kontynuowania działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące
ich wartość.
Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. złotych są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
Środki pieniężne wykazuje się w walucie polskiej w wartości nominalnej
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
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Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty.

Warszawa, 30.03.2015 r.

Sporządził:

Zatwierdził:
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Bilans na dzień 31.12.2014 r.
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)
Wiersz

1
A
I
II
III

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe

Stan na
31.12.2013
31.12.2014
- zł
- zł

1
A

PASYWA
2
Fundusze własne

Wiersz

Stan na
31.12.2013
31.12.2014
10 393,05 zł
5 467,00 zł

-

zł

-

zł

I

Fundusz statutowy

1 200,00 zł

1 200,00 zł

-

zł

-

zł

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

-

-

III

Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

9 193,05 zł

4 267,00 zł

9 193,05 zł

4 267,00 zł

-

-

-

zł

-

zł

zł

zł

IV

Inwestycje długoterminowe

-

zł

-

zł

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkoś ć dodatnia)

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

-

zł

-

zł

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkoś ć ujemna)

B

Aktywa obrotowe

6 560,00 zł

B

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

300,00 zł

1 093,00 zł

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

-

I

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu kredytów i pożyczek

-

-

10 693,05 zł
50,96 zł

zł

II
II

Należności krótkoterminowe

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

-

C

Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

-

Suma bilansowa

-

zł

36,88 zł

10 642,09 zł
10 642,09 zł

6 523,12 zł
6 523,12 zł

1
2
3
III
IV

zł

-

zł

1

zł

-

zł

2

10 693,05 zł

6 560,00 zł

Zobowiązania
krótkoterminowe i fundusze
specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

zł

zł

1 093,00 zł

- zł
300,00 zł
- zł
- zł
- zł

- zł
1 093,00 zł
- zł
- zł
- zł

-

zł

-

zł

-

zł

-

zł

10 693,05 zł

Zatwierdził:
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zł

300,00 zł

Warszawa, 30.03.2015 r.

Sporządził:

zł

6 560,00 zł

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Rachunek wynik ów sporządzony zgodnie z załącznik iem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

01.01-31.12.2013

Wyszczególnienie

Pozycja

2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

01.01-31.12.2014

3
19 064,53 zł
- zł
19 064,53 zł
6 847,47 zł
12 217,06 zł
3 024,70 zł
43,05 zł
2 463,65 zł
518,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
0,69 zł
- zł
9 193,05 zł
- zł
- zł
- zł
9 193,05 zł
- zł
- zł

Warszawa, 30.03.2015 r.

Sporządził:

Zatwierdził:
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4
22 603,17 zł
- zł
22 603,17 zł
10 823,43 zł
11 779,74 zł
7 513,16 zł
23,37 zł
3 019,79 zł
150,00 zł
4 320,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
0,42 zł
- zł
4 267,00 zł
- zł
- zł
- zł
4 267,00 zł
- zł
- zł

Informacja dodatkowa do sprawozdania

I. Informacje i objaśnienia do bilansu
1. Szczególny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia.
Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.
3. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
W okresie sprawozdawczym te pozycje w jednostce nie występują.
4. Skład zapasów rzeczowych aktywów trwałych.
Materiały: 0 zł
Półprodukty i produkty w toku: 0 zł
Towary: 0 zł
Zaliczki na dostawy: 0 zł
5. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty.
Inne należności bieżące w okresie sprawozdawczym wynoszą 36,88 zł.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą:
- bieżące: 246 zł,
- w okresie przeterminowania do 90 dni wynoszą: 646 zł
Zobowiązania z tytułu podatków wynoszą: 201 zł
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności z powyższych tytułów.
W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego powyższych tytułów.
7. Dane o strukturze własności funduszu założycielskiego..
Fundusz założycielski w wysokości 1.200 zł składa się z wpłat fundatorów w kwocie 500 zł
oraz z przeznaczenia wygenerowanego zysku na kapitał w kwocie 700 zł .
8. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów/funduszy/zapasowych i rezerwowych.
W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne
fundusze zapasowe i rezerwowe nie występowały.
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9. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zysk za rok obrotowy w kwocie 4.267 zł zostanie przekazany na działalność statutową
jednostki w kolejnym roku obrotowym.
10.Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Pozycja ta nie dotyczy jednostki.
11.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego.
Pozycja ta nie dotyczy jednostki.
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień
bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.
Pozycja ta nie dotyczy jednostki.
13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Pozycja ta nie dotyczy jednostki.
14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego
rodzaju)
Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły.
15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia, także wekslowe.
Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym
nie występowały.

II. Informacje i objaśnienie do rachunku zysków i strat.
1. Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialna / kraj, export / przychodów
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Przychód w kwocie 22.603,17 zł pochodzi z:
- 13.410,12 zł otrzymanych darowizn od osób fizycznych i prawnych.
- 9.193,05 zł nadwyżka przychodów nad koszami z roku poprzedniego.
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości
środków trwałych.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie występuje.
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Pozycja taka nie występuje.
6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe
aktywa trwałe; odrębne należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska.
Pozycja taka w roku obrotowym jednostki nie wystąpiła.
7. Informacje o zyskach o stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.
Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.
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8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Pozycja ta nie dotyczy jednostki.
9. Uzgodnienie wyniku finansowego i podatkowego.
Wynik finansowy: 4.267 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku ubiegłym: -9.193,05zł
Otrzymane nieodpłatne świadczenia: 1.200 zł
Przekazane darowizny rzeczowe: 1.422,72 zł
Wynik podatkowy: -2.303,33 zł
Wszystkie poniesione wydatki w roku 2014 przez Fundację były wydatkami statutowymi.

III. Informacje o sprawach osobowych
1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.
Jednostka zatrudniała w roku obrotowym jedną osobę (pracownik biurowy).
2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
Brak.
3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem warunków
oprocentowania i terminów spłaty.
Brak

IV. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w
sprawozdaniu finansowym.
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w
tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.
Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Brak
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V. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy
sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.
Pozycja ta nie dotyczy jednostki.

VI. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.
Pozycja ta nie dotyczy jednostki.
Warszawa, 30.03.2015 r.
Sporządził:

Zatwierdził:
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