
             SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
                 FUNDACJI POMOCY DZIECIOM SI-GMA 
   OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R. 

Informacja dodatkowa, bilans, rachunek zysków i strat. 

   
I. Informacja ogólna 

1. Fundacja SI-gma ma swoją siedzibę w Żarach, ul. Pułaskiego 7B , 68-200 Żary.  

 

2. Fundacja SI-gma została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 6.03.2014 

r. pod numerem KRS 0000500977            

 

3. Fundacja SI-gma posiada numer identyfikacyjny REGON 081197241 NIP 9282079223 

4. W skład Zarządu SI-gma wchodzą: 

 Maciej Dragańczuk – Prezes Zarządu, zamieszkały: ul. Pułaskiego 7b 68-200 Żary 

 Joanna Zwolska – Wiceprezes Zarządu, zamieszkała: Mirostowice Górne 25, 68-200 Żary 

 Małgorzata Dragańczuk – sekretarz zarządu zamieszkała  : ul. Pułaskiego 7b 68-200 Żary 

 

 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

6. Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro: 

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,  

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości. 

7. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według 

wartości nominalnej. 

 

 8. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

 

9. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju. 

10. Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości ) : 

1)  Aktywa trwałe: 0,00 zł, 

2) Aktywa obrotowe: 499,43 zł, 

- zapasy: . 

- środki finansowe w kasie: 495,81 zł,  

- środki finansowe na rachunku bankowym: 3,62 zł 

- należności :  

3) Pasywa – Fundusz założycielski: 1000,00 zł, 

- fundusz statutowy: 

- należne wpłaty od fundatorów: 

- wynik finansowy: -500,57 zł 



4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 

- zobowiązania:  0,00 

- przychody przyszłych okresów: 0,00 

 11. Przychody Fundacji SI-gma stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność 

statutową : 

a) dotacje: 

- Dotacja w ramach programu „Trampolina” realizowanego przez Związek Lubuskich 

Organizacji Pozarządowych – 5000,00 zł, 

- Dotacja na realizację zadania publicznego z budżetu Gminy Miejskiej Żary – 1168,00 zł 

       b) darowizny osoby prywatne: 50,00 zł. 

Łączna kwota przychodów : 6218,00 

 

 12. Koszty Fundacji SI-gma w roku 2014 wyniosły: 

 

 Koszty realizacji celów statutowych: 4868,57 zł, 

 Koszty administracyjne: 1850,00 zł, 

                  w tym:    

                          - wynagrodzenia: 1580,50 zł 

                          - ubezpieczenia społeczne i inne opłaty:269,50 zł. 

Łączna kwota kosztów : 6718,57 zł 

 

13. Zatrudnienie Fundacji SI-gma 

 

Fundacja SI-gma w 2014 r. podpisała z 2 osobami umowy zlecenia i z 1 umowę o dzieło. 

Umowy te realizowane były w różnych okresach w zakresie administracji Fundacji lub 

pomocy w realizacji przedsięwzięć w ramach działalności statutowej Fundacji. 

 Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 3 osoby 

 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację: 1580,50 zł, 

 Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o zlecenia: 269,50 zł. 

 

     14. Członkowie Zarządu Fundacji SI-gma w roku 2014 nie otrzymywali wynagrodzenia za 

pełnienie swoich funkcji. 

 

     15. Fundacja SI-gma nie udzieliła w 2014 roku żadnych pożyczek. 

 

16. Fundacja SI-gma nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach 

prawa handlowego. 

 

17. Fundacja SI-gma nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 

18. Fundacja SI-gma nie nabyła żadnych środków trwałych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Bilans 

Fundacja Pomocy Dzieciom "SI-gma" 

  

Pułaskiego  7B    

68-200 Żary  REGON: 81197241 

(nazwa jednostki)  (numer statystyczny)  

 

BILANS na dzień 
31.12.2014 

  

AKTYWA 
  Stan na 

  początek roku koniec roku 

A. Aktywa trwałe, w tym: 
  0,00 0,00 

– środki trwałe 
  0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe, w tym: 
  0,00 499,43 

– zapasy 
  0,00 499,43 

– należności krótkoterminowe 
   0,00  0,00 

Aktywa 
razem   0,00 499,43 

    

PASYWA 
  Stan na 

  początek roku koniec roku 

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 
  0,00 499,43 

– kapitał (fundusz) podstawowy 
  0,00 499,43 

– należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

  0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania, w tym: 

  0,00 0,00 

– rezerwy na zobowiązania 
  0,00  0,00 

– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
  0,00 0,00 

Pasywa 
razem   0,00 499,43 

 

Data zatwierdzenia: 30.06.2015 Podpisy:  

 



 

 

III Rachunek zysków i strat 
    
Fundacja Pomocy Dzieciom "SI-gma" 

Pułaskiego  7B    

68-200 Żary  REGON: 81197241 

(nazwa jednostki)  (numer statystyczny) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2014 

    
Rok 

poprzedni 
Rok 

bieżący 

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i 
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – 
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 
  0,00 6 218,00 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 
  0,00 6 718,57 

I. Amortyzacja 
  0,00 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 
  0,00  0,00 

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
  0,00 1 850,00 

IV. Pozostałe koszty 
  0,00 4868,57 
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 
  0,00 0,00 

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

E. Podatek dochodowy 
  0,00 0,00 

G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: 0,00 -500,57 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)     

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)   

 
Data zatwierdzenia: 
30.06.2015  Podpisy: 

 

 


