
FUNDACJA „TĘCZOWY DOM” 

00-054 Warszawa ul. Jasna 22 l.105a 

NIP 522-26-01-352 

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro 

 
                                           Bilans sporządzony  na dzień 31.12.2014 
  

Wiersz AKTYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego  
roku  

bieżącego 

A Aktywa trwałe  134.125.44  208.104,96 

I Wartości niematerialne i prawne*              0,00            0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe   134.125,44  208.104,96  

III Należności długoterminowe*             0,00             0,00 

IV Inwestycje długoterminowe*             0,00              0,00  

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*            0,00             0,00  

B Aktywa obrotowe  249.299,42  179.897,14  

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych             0,00            0,00 

II Należności krótkoterminowe             0,00            0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe             0,00            0,00 

1. Środki pieniężne*  249.299,42  179.897,14 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe*              0,00           0,00     

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*            0,00            0,00 

  Aktywa razem  383.424,86  388.002,10 

Wiersz PASYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego 
roku  

bieżącego 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym:  379.904,40 381.956,15 

I Kapitał (fundusz) podstawowy  373.174,83 379.904,40  

II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*              0,00             0,00  

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)            0,00          0,00 

IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy*     6.729,57    2.051,75  

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*            0,00          0,00 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania     3.520,46    6.045,95  

I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek            0,00           0,00  

II Rezerwy na zobowiązania          0,00          0,00  

III Inne zobowiązania*  3.520,46   6.045,95  

IV Rozliczenia międzyokresowe*         0,00        0,00 

  Pasywa razem 383.424,86  388.002,10  

 
 
 
 
13.03.2015  ........................ 

Data sporządzenia Podpisy  

 
 
 
   



 
 Rachunek zysków i strat   

                                                 za okres od…………   do……........   

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących 
działalność gospodarczą 

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni  

  

 Kwota za rok 
bieżący  

  

1 2 3 4 

A. 

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

I. 
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     

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   

a) Amortyzacja   

b) Zużycie materiałów i energii   

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   

d) Pozostałe koszty   

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     

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów     

E. Podatek dochodowy     

F. 
Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność 
gospodarczą)     

Data sporządzenia:  Podpis   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FUFUNDACJA „TĘCZOWY DOM” 

00-054 Warszawa ul. Jasna 22 l.105a 

NIP 522-26-01-352 

 

 
 

Rachunek zysków i strat  

                                      za okres od 01.01.2014  do 31.12.2014  
 

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

    

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni  

  

 Kwota za rok 
bieżący  

  

1 2 3 4 

A. 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)             76.748,80   113.871,25  

I. 
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z 
nimi:              76.748,80   113.871,25 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego             76.748,80    113.871,25 

2. 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)                     0,00               0,00 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej          144.091,51   192.652,11 

I. Koszty działalności pożytku publicznego         144.091,51   192.652,11 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego         144.091,51   192.652,11 

a) Amortyzacja                     0,00              0,00 

b) Zużycie materiałów i energii               2511,44       6.416,99 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia            38.613,76     66.337,37 

d) Pozostałe koszty          102.966,31   119.897,75 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                     0,00              0,00 

a) Amortyzacja                     0,00              0,00 

b) Zużycie materiałów i energii                     0,00              0,00 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                     0,00              0,00 

d) Pozostałe koszty                     0,00              0,00 

C. 
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów           74.072,28     80.844,02 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów                    0,00            11,41 

E. Wynik finansowy netto ogółem              6.729,57       2.051,75 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)            6.729,57       2.051,75 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)                    0,00              0,00 

Data sporządzenia: 13.03.2015  Podpisy:   

 

 

 



 

Informacje ogólne: 

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym 

rejestrze sądowym albo ewidencji, 

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,  

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,  

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z 

wyszczególnieniem wybranych uproszczeń, 

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,  

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  

Informacje uzupełniające do bilansu:  

1) kwota wszelkich 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; wszelkie zobowiązania dotyczące 

emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

punkt umieszczany jeśli dotyczy jednostki 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 

spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

punkt umieszczany jeśli dotyczy jednostki 

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:  

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w 

przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 

wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. 



punkt umieszczany jeśli dotyczy jednostki 

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

6) informacje o strukturze kosztów 

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji 


