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WSTĘP

1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Fundacji Inicjatyw Przyrodniczych Dziupla z siedzibą w Słubicach ul.
Nadodrzańska 14/4 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie
prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:
Działalność podstawowa:
- DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ujęte wg PKD w dziale 9499Z,
Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń w dniu
30.09.2013 roku pod numerem KRS 0000479144.
Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz: ochrony środowiska
naturalnego w Polsce, edukacji ekologicznej, ekorozwoju i promocji różnorodności biologicznej oraz
aktywizacja lokalnych społeczności.
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Fundacja Dziupla Inicjatyw
Przyrodniczych
ul. Nadodrzańska 14/4, 69-100
Słubice

BILANS
REGON: 081164230

NIP: 5981632008

na dzień 31.12.2014

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz.
1539)

Wiers
z

AKTYWA

Wiers
z

PASYWA

1

2

1

2

A

Aktywa trwałe

A

Fundusze własne

I

Wartości niematerialne i
prawne

I

Fundusz statutowy

II

Rzeczowe aktywa trwałe

II

Fundusz z aktualizacji
wyceny

III

Należności
długoterminowe

III

Wynik finansowy netto za
rok obrotowy

IV

Inwestycje
długoterminowe

1

Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość
dodatnia)

V

Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość
ujemna)

B

Aktywa obrotowe

B

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

-

I

Zapasy rzeczowych
aktywów obrotowych

I

Zobowiązania
długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek

-

II

Zobowiązania
krótkoterminowe i
fundusze specjalne

-

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne zobowiązania

3

Fundusze specjalne

III

Rezerwy na zobowiązania

IV

Rozliczenia
międzyokresowe

II

Stan na
początek roku

koniec roku

-

-

-

-

-

-

379,81

533,91

-

-

Należności
krótkoterminowe

III

Inwestycje
krótkoterminowe

1

Środki pieniężne

379,81

533,91

379,81

533,91

2

Pozostałe aktywa
finansowe

1

Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów

C

Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

2

Inne rozliczenia
międzyokresowe

Suma bilansowa

379,81

Suma bilansowa

533,91

Stan na
początek roku

koniec roku

379,81

533,91

500,00

379,81

120,19

154,10

154,10
120,19

-

379,81

19.03.2015
Data sporządzenia

Podpisy
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-

-

-

-

533,91

Fundacja Dziupla Inicjaty w Przy rodniczy ch

REGON: 081164230

ul. Nadodrzańska 14/4, 69-100 Słubice
Rachunek wyników
NIP: 5981632008
na dzień 31.12.2014
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.

2

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

3

4

Przychody z działalności statutowej

-

1 257,37

I.
Składki brutto określone statutem
II.
Inne przy chody określone statutem

1 257,37

B.
Koszty realizacji zadań statutowych

15,50

C.
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

-

1 241,87

120,19

1 087,77

D.
1

Koszty administracyjne
Zuży cie materiałów i energii

87,21

Usługi obce

32,98

2
937,77

3
Podatki i opłaty

150,00

4
Wy nagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5
Amorty zacja
6
Pozostałe
E.
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
F.
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G.
Przychody finansowe
H.
I.

Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C D+E-F+G-H)

-

120,19

154,10

-

-

154,10

J.
I.

Zyski i straty nadzwyczajne
Zy ski nadzwy czajne - wielkość dodatnia

II.
Straty nadzwy czajne - wielkość ujemna
K.
I.
II.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

-

120,19

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

-

120,19

Różnica zwiększająca przy chody roku następnego (wielkość dodatnia)

154,10

19.03.2015
Data sporządzenia:

Podpisy
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INFORMACJA DODATKOWA

1. Prezentacja sprawozdań finansowych
Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuow ania działalności przez
Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności.
Fundacja w 2014 roku nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie
sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.

2. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2013 i 2014.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki
finansowej Fundacji.
Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia
Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
a.

Rachunek wyników

I. Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze
źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.
II. Koszty
Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń
określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań
przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne.

4. 2

Bilans

4.2.2

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na
rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.
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4.2.3

Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie pomniejszonej o wynik
finansowy roku 2013.

4.2.4

Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami
za dany rok obrotowy.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono
w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek
nie prowadzących działalności gospodarczej.

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem
Przychody realizacji zadań statutowych:
Inne przychody:

1 257,37
0,00

Razem:

1 257,37

6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Koszty realizacji zadań statutowych:
Koszty administracyjne:

15,50
1 087,77

Razem:

1 103,27

7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową
W 2014 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego brutto
Lp.
1

Nazwa

Dane za rok bieżący

Wynik finansowy brutto – nadwyżka kosztów nad przychodami

Słubice, dnia 20.03.2015r.

Podpisy:
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154,10

