INFORMACJE OGÓLNE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2015 r. FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ – NASZ DOM WĘGORZEWO.
I. NAZWA ORGANIZACJI, SIEDZIBA I ADRES ORAZ NR WE WŁAŚCIWYM
REJESTRZE SĄDOWYM.
Fundacja Pomocy Społecznej – NASZ DOM WĘGORZEWO powstała na wniosek Fundatora i
założyciela Zbigniewa Mściwoja Sawickiego w dniu 10-03-2015r, a osobowość prawną otrzymała
30-07-2015 r. Siedzibą Fundacji jest miasto Węgorzewo ul. Łuczańska 10 .
Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000569289, data wpisu: 30-07-2016 rok.
Nr REGON: 362128254; Nr NIP: 8451986059
Naszym głównym celem jest:
zapewnienie godnego, niezależnego i pełnego życia dorosłym osobom
niepełnosprawnym intelektualnie w głównym nurcie życia społecznego oraz
inicjowanie i wspieranie działań temu służących.
stworzenie i utrzymanie chronionego kompleksu mieszkaniowego dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie prowadziła również
działalności gospodarczej.

II. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 30-07-2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

III. WSKAZANIE ZASTOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI PRZEWIDZIANYCH
DLA JEDNOSTEK MIKRO Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYBRANYCH UPROSZCZEŃ
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (D.U z 2013r. poz. 330 z późn. zm) wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o
zmianie ustawy o rachunkowości (D.U. z 2014r. poz. 1100). Zgodnie z załącznikiem nr 4 do
Ustawy sprawozdanie finansowe fundacji jako jednostki mikro składa się:
z informacji ogólnych
z informacji uzupełniających
bilansu
rachunku zysków i strat
2. W związku z powyższym, Fundacja nie sporządza informacji dodatkowej, zestawienia zmian w
kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
3. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe, ujmując w nich zapisy wydarzeń w porządku
chronologicznym i systematycznym.
4. księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w polskiej walucie przez Kancelarię
Rachunkową ABAKUS Andrzej Patera w Giżycku.

IV. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE
PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKĘ.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji statutowej
działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania
sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałby na zagrożenia dla
możliwości kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w okresie co najmniej 12 miesięcy
po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego
ograniczenia przez niego dotychczasowej działalności.

V. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM
METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORYZACJI), POMIARU
WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE
PRAWO WYBORU.
1. Stosowane metody wyceny ( w tym: amortyzacji) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów
zgodne z w/w ustawą.
Wszystkie grupy aktywów wycenione są wg cen zakupu
Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł umarzane są proporcjonalnie do
okresu użytkowania i z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu
zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu. Przy amortyzacji stosuje się stawki
podstawowe.
2. Fundacja jako jednostka mikro rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie
poszczególnych składników aktywów i pasywów.
3. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art.64 ust.1
ustawy o rachunkowości.
4. Koszty Fundacji grupowane są na kontach zespołu „4”.
5. Ustalenie Wyniku Finansowego Stowarzyszenia odbywa się przy zastosowaniu wariantu
porównawczego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
ZA 2015r FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ – NASZ DOM WĘGORZEWO.
I. Fundacja nie posiadała w roku 2015 żadnych zobowiązań finansowych.
II. Fundacja w roku 2015 nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągnęło także w ich imieniu żadnych
zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń.
III. Fundacja w roku 2015 nie nabyła oraz zbyło żadnych akcji, lokat.

IV. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
1. Aktywa Fundacji – to suma środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na kontach
bankowych. Stan na dzień 31.12.2015
– 2.615,89 zł
V. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Wpłata Fundatora na fundusz założycielski
Darowizna Pani G.T. Michałowskiej

– 5.623,16 zł.

- 5.423,16
- 200,00

VI. Informacje o strukturze kosztów

- 3.007,27 zł

Zakup kalendarzy
Opłata notarialna
Zakup materiałów biurowych
Usługi bankowe

– 1.789,65
– 290,28
– 832,88
– 94,46

VII. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
1. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Działalność ich jest
całkowicie charytatywna.

Giżycko, dn. 31-03-2016 rok
Sporządził: Andrzej Patera Tel. 602684495
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