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Bilans sporządzony



 na dzień  (data koniec roku obrotowego)
31.12.2014

Wiersz AKTYWA Stan na koniec
1 2 roku poprzedniego  roku  bieżącego
A Aktywa trwałe 0,00 31 857,00
I Wartości niematerialne i prawne*  0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0,00 0,00
III Należności długoterminowe* 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe* 0,00 31 857,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 85 509,78 186 520,66
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00 0,00
II Należności krótkoterminowe  0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe  85 509,78 186 520,66
1. Środki pieniężne* 85 509,78 186 520,66
2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0,00 0,00

 IV
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe* 0,00 0,00

  Aktywa razem 85 509,78 218 377,66
Wiersz PASYWA Stan na koniec

1 2
roku 

poprzedniego
roku  

bieżącego
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 85 509,78 216 181,66
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 500,00 34 500,00
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* 83 009,78 98 671,88
V Wynik finansowy z lat ubiegłych* 0,00 83 009,78
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 2 196,00
I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
II Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
III Inne zobowiązania* 0,00 2 196,00
IV Rozliczenia międzyokresowe* 0,00 0,00
  Pasywa razem 85 509,78 218 377,66

Data sporządzenia                                                                       

30.01.2015r.                                    

Podpis

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) 84 993,00 152 842,44

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z 
nimi: 84 993,00 152 842,44

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 84 993,00 152 842,44

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  22 127,61 55 736,83
I. Koszty działalności pożytku publicznego   22 127,61 55 736,83
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 22 127,61 55 736,83
a) Amortyzacja   0,00
b) Zużycie materiałów i energii 3 193,00  

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  4 649,40

d) Pozostałe koszty 18 934,61 51 087,43
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
a) Amortyzacja    
b) Zużycie materiałów i energii    

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
d) Pozostałe koszty    

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 687,33 1 566,27

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00
E. Wynik finansowy netto ogółem  63 552,72 98 671,88
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)   63 552,72 98 671,88
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wart

ość ujemna) 0,00 0,00
Data sporządzenia:

30.01.2015,                               Podpis 

III. INFORMACJE OGÓLNE



1.Siedziba fundacji:

Fundacja ANCILLA 

     ul. Sewerynów 8

     00331 Warszawa 

Fundacja dokonała wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 

Opieki  Zdrowotnej  oraz  w  Rejestrze  Przedsiębiorców  w  dniu  11.07.2012  roku  pod 

numerem KRS 0000426739.
Zarząd Fundacji ANCILLA

Prezes Zarządu:       Marta Polek

Członkowie:            Maria Mika

                  Dorota Frąk

                  Jadwiga Wójciak

2. Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

3. Fundacja prezentuje  sprawozdanie  finansowe za  rok obrotowy  rozpoczynający  się   

01.01.2014 roku i kończący się 31.12.2014 roku.

4.  Fundacja  stosując  zasady  rachunkowości  przewidziane  dla  jednostek  mikro 

sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości.

5.  Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  przy  założeniu  kontynuowania 

działalności przez Fundację w dającej  się przewidzieć przyszłości obejmującej okres 

nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. 

Nie  istnieją  również  okoliczności  wskazujące  na  zagrożenie  kontynuowania 

działalności.

6. Fundacja w 2014 roku nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z tym 

sprawozdanie  sporządzono  zgodnie  z  przepisami  w/w  Rozporządzenia  w  formie 

uproszczonej.

7.  Prezentowane  sprawozdanie  finansowe  zawiera  dane  finansowe  za  rok  obrotowy 

2014 porównywalne do roku 2013.

8. Przedmiotem działalności Fundacji jest:

Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowanych, PKD9499Z



9. Celami fundacji są:

a. działalność charytatywna,

a. działalność edukacyjna, opiekuńczo–wychowawcza,

b. działalność opiekuńczo–zdrowotna, lecznicza,

c. udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług w zakresie opieki medycznej,

d. wykonywanie  zadań  w  zakresie  ochrony  zdrowia,  propagowanie  profilaktyki 

zdrowotnej,

e. przeciwdziałanie  uzależnieniom,  patologiom  społecznym  i  zagrożeniom 

bezpieczeństwa publicznego,

f. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy,

g. wspieranie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  w  oparciu  o  wartości 

chrześcijańskie,

h. działalność kulturalna,

i. wspieranie  osób  szczególnie  uzdolnionych,  nie  mających  możliwości 

finansowych rozwoju we własnym zakresie,

j. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

k. wspieranie turystyki, krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku,

ł.    działalność wydawnicza,

l. pomoc Polakom za granicą.

10. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w zakresie:

1. Prowadzenia  działalności  charytatywnej,  edukacyjnej, 

opiekuńczo–wychowawczej,  opiekuńczo–zdrowotnej,  ochrony  zdrowia  na  rzecz 

szerokiego  kręgu  potrzebujących:  dzieci,  młodzieży,  rodzin,  samotnych  matek, 

przedszkolaków, uczniów  i nauczycieli, osób niepełnosprawnych, chorych,  seniorów, 

uzależnionych,  bezdomnych,  bezrobotnych,  ofiar  przemocy,  więźniów,  migrantów  i 

uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.

1. Udzielania  pomocy  finansowej  lub  materialnej  osobom  znajdującym  się  w 

trudnej  sytuacji  życiowej  i  materialnej:  dzieciom,  młodzieży,  rodzinom,  samotnym 

matkom, osobom niepełnosprawnym, chorym, seniorom, uzależnionym, bezdomnym, 

bezrobotnym,  ofiarom przemocy, więźniom, migrantom  i  uchodźcom,  ofiarom klęsk 



żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.

2. Organizowania kwest, zbiórek, aukcji, koncertów i innych imprez o charakterze 

charytatywnym, po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód i pozwoleń stosownych 

organów administracji publicznej.

3. Pozyskiwania sponsorów i występowania o dotacje.

4. Organizowania  i  prowadzenia  placówek  oświatowych, 

opiekuńczo–wychowawczych,  opiekuńczo  –  leczniczych,  edukacyjnych, 

socjalizacyjnych, poradniczych, domów pomocy społecznej.

5. Wspierania talentów poprzez finansowanie szkoleń, kursów, zakup niezbędnych 

sprzętów.

6. Fundowania stypendiów uczniom wybitnie zdolnym.

7. Finansowania zakupu pomocy naukowych i szkolnych.

8. Organizowania  i  finansowania  leczenia,  rehabilitacji,  kuracji  w  ośrodkach  i 

placówkach polskich lub zagranicznych.

9. Organizowania  i  finansowania  zakupu  leków,  specjalistycznego  sprzętu 

medycznego  i  rehabilitacyjnego,  także  dla  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji 

życiowej i materialnej, osób niepełnosprawnych.

10. Zakupu  żywności,  środków  higieny  i  innych  artykułów  potrzebnych  do  życia 

codziennego.

11. Prowadzenia  i  finansowania  działalności  formacyjnej,  edukacyjnej  i 

szkoleniowej w  tym organizowania spotkań, konferencji, odczytów, szkoleń, kursów, 

warsztatów,  seminariów  formacyjnych  i  innych  form  podnoszenia  kwalifikacji 

zawodowych,  dostarczania  materiałów  formacyjnych  i  informacyjnych,  biuletynów, 

czasopism i książek.

12. Organizowania i finansowania rekolekcji, dni skupień, pielgrzymek.

13. Organizowania  i  finansowania  różnych  form  wypoczynku  dla  dzieci  i 

młodzieży  (wyjazdy,  wycieczki,  kolonie,  obozy)  także  z  rodzin  ubogich, 

wielodzietnych i dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz dla osób 

starszych, chorych i niepełnosprawnych.

14. Organizowania  i  finansowania  imprez  sportowych,  rekreacyjnych  i 

kulturalnych.

15. Promowania i organizowania różnych form wolontariatu.

16. Organizowania  i  finansowania  działalności  wydawniczej,  filmowej  i 



multimedialnej w zakresie realizacji celów statutowych.

17. Finansowania  i  realizacji  inwestycji  polegających  na  budowie,  remontach  lub 

modernizacji  placówek  oświatowych,  opiekuńczo–wychowawczych, 

opiekuńczo–leczniczych, socjalizacyjnych, domów pomocy społecznej.

          

11.  Stosowane  metody  i  zasady  rachunkowości  oraz  metody  wyceny 

aktywów i pasywów.

Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  z  uwzględnieniem  nadrzędnych 

zasad  rachunkowości  określonych  ustawą  o  rachunkowości  oraz  odrębnych   

regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji.

Fundacja  sporządza  sprawozdanie  w  formie  uproszczonej  określonej  przepisami 

Rozporządzenia  Ministra  Finansów  dla  jednostek  mikro  nie  prowadzących 

działalności  gospodarczej.  Wynik  finansowy  Fundacji  za  dany  rok  obrotowy 

obejmuje  wszystkie  osiągnięte  i  przypadające  na  jej  rzecz  przychody  oraz 

związane  z  tymi  przychodami  koszty  zgodne  z  zasadami  memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

12. Rachunek zysków i strat

12.1 Przychody

Przychody  z  działalności  statutowej  obejmują  otrzymane  środki  pieniężne  z 

darowizn,  spadków,  zapisów,  dotacji  i  subwencji  osób  prawnych  lub  fizycznych 

oraz  grantów,  dochodów  ze  zbiórek  i  imprez  publicznych,  dochodów  z majątku 

nieruchomego  i  ruchomego  oraz  praw  majątkowych  przekazanych  Fundacji, 

odsetek  od  lokat  kapitałowych,  funduszy  powierniczych  oraz  papierów 

wartościowych,  dochodów  z  działalności  gospodarczej  Fundacji  i  inne  aktywa 

finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem.

      12.2 Koszty

Koszty  działalności  Fundacji  to  koszty  realizacji  zadań  statutowych,  w  tym 

również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

  koszty  realizacji  zadań  statutowych,  czyli  związane  z  wykonywaniem  przez 

fundację zadań przewidzianych statutem,

 koszty administracyjne, do których zalicza się koszty utrzymania komórek



administracyjnych fundacji.

      12.3 Na wynik finansowy fundacji wpływają ponadto:

 pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty związane ze

zbyciem środków trwałych, skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane 

należności i zobowiązania,

 koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak 

odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, dodatnie i ujemne różnice kursowe.

13. Bilans

              13.1 Rzeczowe aktywa trwałe – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: 

środki  trwałe,  środki  trwałe w budowie wycenione wg  cen  nabycia  lub  kosztów 

wytworzenia  pomniejszonych  o  odpisy  amortyzacyjne,  a  także  odpisy  z  tytułu 

trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości  niematerialne  i  prawne  oraz  środki  trwałe  o  wartości  początkowej  nie 

przekraczającej  3.500  zł  obciążają  koszty  działalności  jednorazowo  w  miesiącu 

oddania ich do użytkowania.

Na  składniki  aktywów,  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  w  dającej  się 

przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, dokonuje się 

odpisu z tytułu trwałe utraty wartości.

13.2  Zapasy  rzeczowych  aktywów  obrotowych  –  wykazuje  się  materiały  i 

towary

wycenione wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień

bilansowy.

13.3 Należności  krótkoterminowe – wykazuje  się  należności  z  tytułu  dostaw  i 

usług bez względu na termin ich zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w 

ciągu  12  miesięcy  od  dnia  bilansowego.  Należności  wycenione  są  w  kwocie 

wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

13.4 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki 

pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

13.5  Krótkoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe  –  wykazuje  się  czynne 

rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.

      13.6 Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.



13.7 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy 

przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

13.8 Inne zobowiązania – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez 

względu na  termin płatności oraz pozostałe  zobowiązania z  tytułu wynagrodzeń, 

rozrachunków  z  pracownikami  i  rozrachunków  publicznoprawnych  o  okresie 

wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej 

zapłaty.

13.9 Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się stan biernych rozliczeń 

międzyokresowych  kosztów  w  wysokości  kosztów  dotyczących  roku 

obrotowego, a zafakturowanych w roku następnym.

14. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach

rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

 kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta

jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty 

należności lub zobowiązań,

 średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w

zgłoszeniu  celnym  lub  innym  wiążącym  jednostkę  dokumencie  ustalony  został 

inny kurs, w przypadku pozostałych operacji.

15. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Ponieważ Fundacja nie prowadziła w 2014 roku  działalności gospodarczej, bilans 

i  rachunek  zysków  i  strat  sporządzono  w  sposób  uproszczony,  zgodnie  z 

przepisami  Rozporządzenia  w  sprawie  sprawozdań  dla  jednostek  mikro  nie 

prowadzących działalności gospodarczej.

16. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

16.1 Rzeczowe aktywa trwałe



Wartość brutto

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego

Stan na 
początek roku 
obrotowego

Nabycie Stan na koniec
roku 

obrotowego

Urządzenia  techniczne  i 
maszyny

0,00 0,00 0,00

Meble 0,00 0,00 0,00
Wyposażenie 0,00 0,00 0,00
Środki trwałe w budowie 0,00 31 857,00 31 857,00
Razem 0,00 31 857,00 31 857,00

Umorzenie – amortyzacja

Środki trwałe
Stan na początek
roku obrotowego

Stan na koniec
roku obrotowego

Wartość brutto 0,00 0,00

Umorzenie 0,00 0,00
Wartość netto 0,00 0,00

16.2 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuł Stan na początek roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

0,00 0,00

Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

0,00 0,00

17. Informacje  o  strukturze  zrealizowanych  przychodów  ze  wskazaniem  ich 

źródeł, w tym przychodów określonych statutem

a) Przychody działalności statutowej:          152 842,44

 przychody z działalności odpłatnej                               0,00

 darowizny  –                 152 842,44

 dotacje

b) Pozostałe przychody:       _            1 566,27

 przychody finansowe                                                            –            1 566,27



18. Informacje  o  strukturze  kosztów  stanowiących  świadczenia  pieniężne  i 

niepieniężne  określone  statutem  oraz  o  strukturze  kosztów 

administracyjnych

a) Koszty realizacji zadań statutowych:             55 736,83

 zużycie materiałów                     0,00

 usługi obce                         1 275,27

 wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                            4 649,40

 amortyzacja                     0,00

 koszty realizacji zadań statutowych                       47 363,38

 pozostałe koszty               2 448,78

b) Pozostałe koszty: 

 koszty finansowe                                            0 ,00

19.   Dane  o  źródłach  zwiększenia  i  sposobie  wykorzystania  funduszu 

statutowego

Na  początek  roku  2014  wielkość  funduszu  statutowego  wyniosła  2500,00 

tytułem  jednorazowej  wpłaty  założyciela  fundacji  na  ten  fundusz  w  związku  z 

rozpoczęciem  przez  fundację  działalności  statutowej. W  trakcie  roku  obrotowego 

nastąpiła dwukrotna dopłata do funduszu statutowego w wysokości 32 000 zł . Na 

dzień  31.12.2014  wysokość  funduszu  statutowego  wynosi  34  500.  Z  kwoty  tej 

1 200 zł przeznaczono na działalność gospodarczą. 

20.Dane  dotyczące  udzielonych  gwarancji,  poręczeń  i  innych  zobowiązań 

związanych z działalnością statutową

W 2014 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

21. Informacje  o  tendencjach  zmian  w  przychodach  i  kosztach  oraz 

składnikach majątku i źródłach ich finansowania

Rok  2014  był  drugim  pełnym  rokiem  działalności  Fundacji.  Przychody  Fundacji 

pochodzą z darowizn oraz imprez charytatywnych. Uzyskane środki przekazywane 

są  na  cele  statutowe  takie  jak:  działalność  edukacyjna,  rozwój  talentów, 



dofinansowanie żywienia i mieszkania dla dzieci i młodzieży, wyjazdów na zielone 

Szkoły, pomoc rodzinom, osobom starszym i chorym, instytucjom fundatora. Dnia 

26.09.2014  r.  Zarząd  Fundacji  złożył  wniosek  o  przyznanie  statusu  Organizacji 

pożytku  Publicznego  (Syg.akt  WA  XII  NSRej.  KRS  57877/14/407). 

Postanowieniem z dnia 21.11.2014 r. Fundacja otrzymała status OPP.

W  roku  2014  Fundacja  Ancilla  wypłaciła  zaliczkę  w  wysokości  31 857  zł.  na 

realizację  projektu  budowlanego  nowego  budynku  Przedszkola  Nr  210  w 

Warszawie .

22.Rozliczenie  głównych  pozycji  różniących  podstawę  opodatkowania 

podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp. Nazwa Dane za rok bieżący

1 Wynik  finansowy brutto– nadwyżka przychodów 
nad kosztami

98 671,88

2 Wydatki  nie  stanowiące  kosztu  uzyskania 
przychodu

0,00

składki ZUS niezapłacone
pozostałe

3 Podstawa opodatkowania – dochód              98 671,88

Dochód  Fundacji  w  całości  korzysta  ze  zwolnienia  z  podatku  dochodowego  na 

podstawie Art.17 u.1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.




