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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI A.R.T.

za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Fundacja A.R.T.
ul. Dalanowska 48 lok. 61, 03-566 Warszawa

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie
sprawozdanie fi nan sow e, jak też n i e sporządzaj ących takich sprawozdań }

Fundacj a nie po siada po dle głych j edno stek ot ganizacyjnych.

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

94 99 Z - dziaŁalnośÓ pozostałych organizacji człoŃowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Sąd Rejonowy dla m.st. Warsza.vqy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Kraj owego Rej estru Sądowego
rejestracja w KRS dnia 01.12.2008 roku
KRS 0000318649
REGON t4r690490

Dane doĘczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

Agnieszka Jolanta Tobota _ Prezes Zarządu

określenie celów statutowych organizacj i

podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom Wzywdzonym i ich rodzinom,

podejmowanie wszelkich form pomocy inicjatyw zmierzających do zapobiegania iprzeciwdziałania

kąrwdzeniu dzieci, oraz jego skutkom,

podejmowanie innych działań narzecz ochrony praw dziecka,

udzielania pomocy materialnej i niematerialnej dla dzieci utalentowanych lub potrzebujących,

pozyskiwania funduszy na sęminaria dla rodziców iwychowawców dzieci krąrwdzonych,

rozwój wiedzy i dziedziny gospodarki wolnorynkowej, zasad działania wspólnego rynku

europejskiego, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, w tym potrzeb regionów o niższym

poziomie rozwoju

ronvój przedsiębiorczości, wpieranie tworzenia i rozwoju mĄch i rodzinnych firm,
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promocja i ochrona zdrowia, rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa'

edukacja, w tym edukacja utalentowanych dzieci zrodzin wiejskich i ubożs4lch,

rozwój świadomości rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci,

upowszechnienie Internetl oraz innych technologii informacyjnych w szczególności wśród dzieci i

mło dzieĘ zamieszkuj ących na obszarach wiej skich,

rozwój obszarów wiej skich,

upowszechnianie wiedry ekonomicznej oraz świadomości społecznej i obywatelskiej,

pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,

pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

Wskazanie okresu trwan i a dzi ałal no śc i or ganizacji.

Czas nieokreślony.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem fi nansowym.

Od 01.01 .2015 r. do 31.12.2015 r.

9. Roczne sprawozdanie spotządzono przy założeniukontynuowartiadziałalności przez
Fundację przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagtoŻeń dla
kontynuow ania działalno ści fundacj i.

10. Prryjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

RachuŃowośó Fundacji prowadzona jest zgodnie zRozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 15 listopada 2001 roku w spra.łie szczegó|nych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących społkami handlowymi, nie prowadzących działa|ności gospo darczej
(Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm.Dz .U.22003r. Nr 11, poz.IIT)

Przyjęte zasady rachunkowoŚci stosuje się w sposób ciągły, dokonując wkolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczychijednakowej wyceny
aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby zakolejne lata informacje w nich zawarte
były porównywalne.

Fundacja nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

03-5óó A.R.T.
ritousk.l lg lok. 6l
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BILANS
Fundacji ''A.R.T.'' na dzień 31.12.2015 r.

(poz) Wyszczególnienie
Stan na dzień

31-12-Ż014 3r-12-2015

AKTYWA
A. AkĘwa trwałe 29 999,95 Żl999,9l

I Wańości niematerialne i prawne Ż9 999,95 21999,9t

il Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,0c

n Należności długoterminowe 0,00 0,0c

tv. Inwestycj e długoterminowe 0,00 0,0c

V. Długotermin owe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,0c

B. Aktywa obrotowe 18 343,16 Ż4 736,49

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,0c

I Należności krótkoterminowę 2 412,68 l0 082,49

m Inwestycj e krótkotermrnowe l5 930,48 t4 654,0C

I
Srodki pieniężne l5 930,48 14 654,0C

Ż. pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,0c

C. Krótkoterminowe rozliczenia międryokresowe 3r4,12 88,62

Suma akĘwów 48 657,23 46 825,02

PASYWA
A. Fundusze własne 14 221,80 18 598,20

I Fundusz statutowy 5 000,0c 5 000,00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,0c 0,00

m Wynik finansowy netto za rok obrotowy 9 221,8C |3 598,Ż0

Nadwyżka przychodów nad kosŻami (wielkość dodatnia) 9 Ż2l,8c 13 598,20

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,0c 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 435,43 28Ż26'8Ż

I Zobowiązania długoterminowe z Ęrtułu kredytów i poĘczek 0,00 0,00

il Zobow iązania krótkoterm inowe i fundusze specj a| ne 4 435,48 6 2Ż6,91

m Rezerwy nazobowięanla 0,00 0,00

rv. Rozliczenia międzyokresowe Ż9 999,95 Żl999,9l

Suma pasywów 48 657,23 46 825,02

Warszawa 31.03.2016 r.
(miejscowość, data) (podpis osoby



RACHUNEK wYNIKÓw
Fundacji ''A.R.T.'' na dzień 3t.l2.20l5 r.

Poz, wYszczBcÓr,Nrnlrrn
Kwota za rok

31-12-2013 3t-12-2015
A. Prrychody z działalności statutowej 26 320,00 22 6t8,05

I Przychody określone statutem 26 320,0a 22 619,05
II. Inne przychody określone statutem 0,00 0,00

B. Koszty realizacji zadań statutowych 17 552,92 23121,04

c. Wynik na dzialalności statutowej (A-B) 8 767,09 -502,99

D. KoszĘ administracyjne 18 409,09 11 866,10

ZuĘcie materiałów i energii I 309,41 ll4,I6
2. Usługi obce 7 787,54 3 512,90
aJ. Podatki i opłaty 715,6C 150,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagro dzenia 0,00 0,0c
5. AmoĘzacja 8 000,04 8 000,04
6. Pozostałe 597,50 89,00

E. Pozostałe prrychody l8 915,04 26 000,04

F. Pozostałe koszĘ 0,00 0,00

G. Prrychody finansowe 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 51,23 32,75

I. Wynik brutto na działalności (C-D+E-F+G-H) 9 Ż21,8a 13 598,20

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I Zy ski nadzwy czajne _wi e l ko śó do datn i a 0,00 0,0c
II. Straty nadzwyczajne _ wielkość ujemna 0,00 0,00

K. Wynik finansowy ogółem ( I.+J) 9 221,80 13 5ggo20

I Różnice zwiększające kosĄ roku następnego 0,00 0,00

II. Różnice zwiększające przychody roku następnego
I

9 221,90 13 599,20

Ę?'**y*" ?"l'_9j 2-9 l 9 l
(miejscowość, data)
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FANDACJI A.R.T.
ZA ROK 2015

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

Rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31 .12.2015r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH i PASYWACH:

1. Rzeczowe aktywa trwałe:

Na dzień 3I.I2.20I5 r. Fundacja nie posiada Żadnych środków trwałych.

Na dzień 3l.I2.20I5 r. Fundacja posiada wartości niematerialne i prawne w postaci dwóch portali

intemetowych o wartoś ci 21 999,9I.

2. Majątek obrotowy:

Środki pieniężne w kasie i banku 14 654,00 zł

3. Zrealizow ane prrychody:
lzłl

Lp. Wvszczesólnienie
wpływy

w 2015 roku
Prrychody ogółem 48 618,09

I.
Prrychody z działalności statutowej w Ęm: 22 618,05

l. składki członkowskie 0,00

22 618,05

3. inne przychody wynikające ze statutu: 0,00

II.
Prrychody finansowe 0,00

m. Pozostałe prrychody 26.000,04



4. Zestawienie kosztów:

Zestawienie kosztów rodzajowych:

5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2015:

- zobowiązania wobec dostawców
- zobowiązaniaz tytułu podatków i ZUS
- zobowtązania ztytułu wynagrodzeń
- pozostałe rozrachunki z pracownikami

Razem

5 940,7r
286,20

0,00
0,00

lzłl

Lp. wYsZczEcÓr,NrnNrn KwoTY zaŻ0lir.
KoszĘ ogółem w Ęm: 35 019,89

I. KoszĘ realizacji działalności statutowej w Ęm: Ż3121'04

II.
Koszty administracyj ne
w tym:
nlĘcie materiałów
usługi obce
podatki i opłaty
amortyzacja
nozostałe

11 866,10
174,16

3 51Ż,90
150.00

8 000,04
89.00

IL Pozostałe kosztv 0,00

rv. KoszĘ {inansowe: 32,75

Ln. wyszczF'cÓr,NrnNro KWOTY za20!5r.

KoszĘ ogółem
w tym:

11 8ó6'10

ZuĘcie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Swiadczen ia na rzecz pracown ików
Amofizacja
Pozostałe kosztv

II4,16
3 512,90

150.00
0,00
0,00

8 000,04
89.00

62Ż6,9l
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6. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgowanadvłyŻka przychodów nad kosztami na3l.I2.20t5r.
- Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu
- wynik podatkowy

7. Dane do deklaracji CIT-8 2a2015

- przychody 2015r.
- kosŻy uzyskania przychodów w 2015r.
- zysk brutto 2015r.

ztego zwolniony

8. Stan zatrudnienia na 31..12.2015r.:

Stan zatrudnienia na dzien 3 1.I2.20I 5

Warszawa, 30.06.2016 r.

t3 598,20
89,00

t3 687,20

48 618,09
34 930,89
t3 687,20
13 687,20
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