Sprawozdanie finansowe

FUNDACJA „MYŚLĘ, CZUJĘ, JESTEM”

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65,
za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Prezes zarządu:
Teresa Malik

………………………………………………….

Członkowie zarządu:
Wanda Fok

………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Jolanta Szuba

…………………………………………………..

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI "MYŚLĘ, CZUJĘ, JESTEM"
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, na które składa sią:

1. Informacja dodatkowa
2. Bilans
3. Rachunek wyników
sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15.11.2001 (Dz. U. nr 137, póz. 1539 z późn. zm.) i przedstawia
sytuację majątkową i finansową FUNDACJI "MYŚLĘ, CZUJĘ, JESTEM"

1.

Dane identyfikacyjne

Nazwa: FUNDACJA "MYŚLĘ, CZUJĘ, JESTEM"
Adres siedziby: 54-206 Wrocław, ul.Legnicka 65
Organ prowadzący rejestr - Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer rejestru - KRS nr 0000434890
Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

2. Informacje podstawowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności statutowej przez Fundacji. Nie istnieją również okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe - Fundacja nie sporządza sprawozdania
skonsolidowanego.
Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz

zestawienia zmian w kapitale własnym.
3.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

a) Bilans
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Środki
pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Pozostałe pozycje aktywów nie
występują.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu.
b) Rachunek wyników
Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie
z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej.
Koszty działalności ujmowane są w księgach handlowych w układzie rodzajowym.
Dochody z działalności statutowej Fundacji są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. la
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fundacja w roku obrotowym otrzymała środki pieniężne w kwocie 13 725,62 zł w tym:
11 874,62 zł otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
oraz 1.851 zł jako darowizna pieniężna. Poniosła wydatki zarachowane do kosztów
działalności dotyczących usług obcych w kwocie 208,70 zł,
Za rok sprawozdawczy działalność fundacji zamknęła się zyskiem w wysokości: 1856,15 zł.

4. Zatrudnienie
W 2016 roku wynagrodzenia wyniosły 3500 zł z czego całość to umowy zlecenia.

Data sporządzenia: 24.03.2017 r.

