Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Fundacji Zróbmy.To
Fundacja Zróbmy.To z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Olszó wka 21a/9, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000603456. Podstawowym przedmiotem działalnoś ci jednostki jest: BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ.
Klasyfikacja działalnoś ci według PKD przedstawia się następująco: 73.20.Z – badanie rynku i opinii
publicznej. Czas trwania Fundacji Zróbmy.To zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 29.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Założenie kontynuacji działalnoś ci.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założ eniu kontynuowania działalnoś ci gospodarczej
przez Fundację Zró bmy.To w dającej się przewidzieć przyszłoś ci, gdyż nie istnieją okolicznoś ci
wskazującej na zagroż enie kontynuowania przez nią działalnoś ci.

3. Przyjęte zasady rachunkowoś ci w Fundacji Zróbmy.To
Stosowane metody wyceny aktywó w i pasywó w oraz metoda sporządzania rachunku zyskó w i strat. W
roku obrotowym 2016 r. stosowano zasady rachunkowoś ci dostosowane do przepisó w wynikających z
ustawy z dnia 29 wrześ nia 1994r. o rachunkowoś ci.
Bilans: Se rodki trwałe wyceniane są według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.
Se rodki trwałe umorzane są proporcjonalnie do okresu ich uż ytkowania, z zastosowaniem liniowej
metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji są dostosowane do limitó w wyznaczonych przez
przepisy podatkowe. Se rodki trwałe w cenie nabycia do 3 500,00 zł zaliczone są do niskocennych
ś rodkó w trwałych i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do uż ytkowania. Wartoś ci
niematerialne i prawne są wyceniane według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne.
WNiP i umarzane w ró wnych kwotach, z zastosowaniem łącznego okresu amortyzacji 24
miesięcy. Udziały i akcję w innych jednostkach i inne aktywa trwałe finansowe - wycenione według ceny
nabycia.
Należności: Należ noś ci wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne: Se rodki pienięż ne wykazuje się w wartoś ci nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne: nie występują.
Fundusz własny: Fundusz udziałowy wykazuje się w wysokoś ci okreś lonej w statucie. Fundacja
Zróbmy.To posiada fundusz: statutowy. Fundacja Zróbmy.To nie posiada rezerw.
Zobowiązania: Zobowiązania wyceniane na dzień bilansowy są w kwocie wymagającej zapłaty.
Inne rozliczenia międzyokresowe: rozliczenia międzyokresowe kosztó w bierne: - nie występują
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Rachunek zysków i strat. Fundacja Zró bmy.To sporządza rachunek zyskó w i strat w wariancie
porównawczym.
Przychody: Rachunek zyskó w i strat obejmuje należ ne i uzyskane kwoty brutto ze sprzedaż y usług.
Koszty: Fundacja Zróbmy.To ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.
Na wynik finansowy Fundacji Zró bmy.To wpływają ponadto: pozostałe przychody operacyjne i koszty
operacyjne związane z działalnoś cią, Fundacja Zró bmy.To posiada ró wnież przychody z działanoś ci
nieodpłatnej, przychody i koszty z tyt. odsetek, pozostałe przychody i koszty operacyjne. W roku 2016
roku nie wystąpiły ż adne nadzwyczajne zdarzenia.
W roku 2016 roku Fundacja Zró bmy.To osiągnęła stratę, któ ra zostanie pokryta z zyskó w lat następnych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2016
Fundacji Zróbmy.To
I.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartoś ci niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
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I.2. Wartość gruntów uż ytkowanych wieczyś cie – nie występują.
I.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę ś rodków trwałych
uż ywanych na podstawie umowy najmu, dzierż awy i innych umów, w tym z tyt. leasingu – brak
I.4. Zobowiązania wobec budż etu pań stwa lub jednostek samorządu terytorialnego tyt. uzyskania
prawa własnoś ci budynków i budowli - brak
I.5. Dane o strukturze funduszu udziałowego i zasobowego.

I.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan koń cowy kapitałów
(funduszów) zapasowych i rezerwowych – nie dotyczy.
I.7. Propozycje co do sposobu podziału/pokrycia straty. Osiągnięta strata w wysokoś ci – 227,31zł
zostanie pokryta z funduszu zasobowego.
I.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenie,
wykorzystanie, rozwiązanie oraz stan na koniec roku obrotowego – brak.
I.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - brak

Fundacja Zróbmy.To, KRS 0000603456, NIP 5472158975, REGON 363843190

3

I.10.Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu – brak.
Podział zobowiązań krótkoterminowych wg pozycji bilansu.

I.11.Wykaz istotnych pozycji czynnych i międzyokresowych
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztó w: 0,00 zł
w tym:
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztó w – nie występują
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują
- krótkoterminowo: 0,00 zł
- długoterminowo: 0,00 zł
I.12.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie występują
I.13.Zobowiązania warunkowe, w tym równie udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia, także wekslowe - nie występują.

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
II.1. Struktura zrealizowanych przychodów w roku 2016 wg ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem.
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1. Przychody z działalnoś ci gospodarczej

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

3. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe

II.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie występuje
II.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występuje
II.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym - nie występuje
II.5. Rozliczenie głównych pozycji róż niących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto
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II.6. Dane o kosztach rodzajowych:
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II.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – brak

II.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe – brak.
II.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe – brak.
II.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – brak.

Informacje pozostałe
1. Wysokość zatrudnienia w roku obrotowym
Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja Zró bmy.To nie zatrudniała ż adnych osó b w tym pracowników
administracyjnych – 0 osób Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja Zró bmy.To miała zawarte 1 umowę
cywilnoprawną.
2. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego osobom wchodzący w skład organów zarządzających
w roku 2016r: - 13000,00 zł.
3. Pożyczki i ś wiadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających i nadzorujących - nie występują.
4. Wypłacone wynagrodzenia określone w art. 9 ust. 2 ustawy o działalnoś ci pożytku
publicznego i wolontariacie - nie występują.
5. Wypłacone wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego
a) obowiązkowe badanie roczne sprawozdania finansowego – nie dotyczy
b) inne usługi poś wiadczające – nie dotyczy
c) usługi doradztwa podatkowego – nie dotyczy
d) pozostałeusługi – nie dotyczy
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.
7. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.
8. Uszczegółowienie wprowadzonych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości
– zgodnie z obowiązującymi przepisami za rok 2016 r. Fundacja Zró bmy.To nie moż e skorzystać z
uproszczeń przewidzianych dla jednostek MIKRO. W związku z powyż szym niniejsze sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone wg załącznika nr 1.
9. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.
10. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym - nie występują.
Sporządziła: Magdalena Woźniak, Cieszyn 29.03.2017 r.
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Fundacja Zróbmy.To
ul. Olszówka 21a/9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 5472158975
Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2016

Wiersz
1
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
1.
2.
IV

Wiersz
1
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
IV

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne*
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Należności długoterminowe*
Inwestycje długoterminowe*
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne*
Inne inwestycje krótkoterminowe*
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*
Aktywa razem
PASYWA
2
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) statutowy
Kapitał (fundusz) zasobowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
Wynik finansowy netto za rok obrotowy*
Wynik finansowy z lat ubiegłych*
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Rezerwy na zobowiązania
Inne zobowiązania*
Rozliczenia międzyokresowe*
Pasywa razem

Stan na koniec
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kwota
za rok bieżący
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4343,77
0,00
0,00
4343,77
4343,77
0,00
0,00
4343,77

Stan na koniec
2015
0,00
0,00
0,00

Kwota
za rok bieżący
2772,69
3000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-227,31
0,00
1571,08
0,00
0,00
1571,08
0,00
4343,77

Fundacja Zróbmy.To
ul. Olszówka 21a/9, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 5472158975

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

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

Wyszczególnienie

31/12/2015

31/12/2016

1

2
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

3

4

A.
I.

44800,00
35000,00
35000,00

B.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna
Koszty podstawowej działalności operacyjnej

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

33495,51

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

33495,51

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Koszty działalności gospodarczej

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

F.

Podatek dochodowy

G.

Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą)

1.
2.
II.

0,00
9800,00
40001,34

0,00
6505,83
0,00
5025,97
0,00
-227,31

