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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI 

 

 

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi 

działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Strefa Mocy przedstawia 

sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 roku, na które składa się: 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. 

• Rachunek wyników za okres 14.10.2014 r. – 31.12.2015 r. 

• Informacja dodatkowa 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o 

rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 

finansowy. 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 

 

 

.................................................... 

Artur Milarski 

Prezes Zarządu Fundacji Strefa Mocy 

 

 

 

 

…………..…………………..…………….. 

Anna Milarska 

Wiceprezes Zarządu Fundacji Strefa Mocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WPROWADZENIE  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 14.10.2014-31.12.2015  
 
I. Nazwa, siedziba i adres organizacji.  
Nazwa Fundacji: Fundacja Strefa Mocy 
Adres siedziby: ul. Różana 4, 82-110 Sztutowo  
e-mail: am@fundacjastrefamocy.pl  
strona www: www.fundacjastrefamocy.pl  
 
II. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych  
Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.  
 
III. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD.  
9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
 
IV. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 
data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON.  
Sąd prowadzący rejestr: VII Wydział KRS - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000527491 
Data wpisu do Rejestru: 14 październik 2014 
REGON: 360669483 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 579 225 45 39 
Konto bankowe:  
Bank Spółdzielczy w Stegnie  
Numer rachunku: 60 8308 0001 0003 5145 2000 0010 
 
V. Dane dotyczące członków zarządu.  
Członkowie Zarządu:  
Artur Milarski – Prezes Zarządu  
Anna Milarska – Wiceprezes Zarządu  
 
VI. Określenie celów statutowych organizacji.  
Cele statutowe Fundacji (§ 6 Statutu):  
1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie 
świadomości społecznej. 
2. Celem Fundacji jest także działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie: 
1. wspierania powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych 
2. wyrównywania szans edukacyjnych i kompetencyjnych młodzieży w obszarów wiejskich 
3. rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
4. propagowania walorów naturalnych Mierzei Wiślanej, w szczególności poprzez rozwój sportów 
latawcowych 
5. sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki 
6. przeciwdziałania bezrobociu 
7. wspierania przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej 
8. zapobiegania wykluczaniu społecznemu 
9. promowania i wspomagania edukacji 
10. rozwoju obszarów wiejskich 
11. promocji i organizacji wolontariatu 
12. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
13. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 
14. organizacji i wspomagania wypoczynku dzieci. 



VII. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.  
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.  
 
VIII. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 14.10.2014 do 31.12.2015, z uwagi na to, 
że Fundacja rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie 2014 roku.  
Podstawa prawna: 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992, art. 8., 2a.  

 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, art. 3., 1.9.  
 
IX. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.  
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co 
najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie 
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.  
 
X. 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 pozostawiła jednostce prawo wyboru.  
Rachunkowość Fundacji prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 
listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie 
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 
1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)  
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i 
pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik 
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające 
były porównywalne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 14.10.2014 – 
31.12.2015  
 
I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.  
1. Kwoty za rok poprzedni – 0   
2. Pierwszy okres obrotowy obejmuje okres od 14.10.2014 do 31.12.2015r.  
3. W okresie objętym sprawozdaniem Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową 
nieodpłatną.  
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.  
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie  
występują.  
5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Fundacji.  
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.  
7. Zobowiązania długoterminowe nie występują.  
 
II. Przychody finansowe.  
Wyszczególnienie przychody za okres od 14.10.2014 do 31.12.2015r.: 
1. Przychody z działalności statutowej – 120291,37 zł  
2. Inne przychody określone statutem:  
W tym:  
darowizny- 1725,53  
pożyczki – 0 zł  
Pozostałe przychody:  
- Przychody finansowe – 0 zł  
 
III. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólno - 
administracyjnych w zł.  
 
Wyszczególnienie  
Koszty za okres od 14.10.2014 do 31.12.2015r. 
a) koszty realizacji celów statutowych nieodpłatnych – 101577,31 zł  
b) koszty działalności statutowej odpłatnej – nie dotyczy  
c) koszty działalności gospodarczej – nie dotyczy,  
d) koszty administracyjne – 123,97 zł  
w tym:  
podatki i opłaty – 56,97 zł  
zużycie materiałów i energii – 0 zł  
usługi obce – nie dotyczy  
pozostałe koszty – 67 zł  
 
Koszty razem – 101701,28 zł  
Większość kosztów została poniesiona na realizację projektów.  
 
Rozliczenie realizowanych projektów:  
1. Projekt „Liczę na sorobanie” (w ramach programu Akumulator Społeczny)  
Wartość projektu: 5312,16 zł  
Dofinansowanie - 3862,16 zł -  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz 
Inicjatyw Społecznych  
2. Projekt „MOCNY startup” (w ramach programu Akumulator Społeczny)  
Wartość projektu: 5000 zł  



Dofinansowanie -  5000 zł  - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz 
Inicjatyw Społecznych  
3. Projekt „Święto dyni” (w ramach programu Akumulator Społeczny)  
Wartość projektu: 7100 zł   
Dofinansowanie - 5000 zł - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz 
Inicjatyw Społecznych 
4. Zadanie publiczne Powiatu Nowodworskiego „Wykorzystaj potęgę wiatru” 
Wartość projektu: 1670 zł  
Dofinansowanie - 600 zł – Powiat Nowodworski 
5. Zadanie publiczne Gminy Sztutowo „Organizacja imprezy KITEWEEKEND 2015” 
Wartość projektu: 4760 zł  
Dofinansowanie - 1500 zł –Gmina Sztutowo 
6. Zadanie publiczne Gminy Sztutowo „Wykorzystaj z nami potęgę wiatru” 
Wartość projektu: 1180 zł  
Dofinansowanie - 500 zł – Gmina Sztutowo 
7. Projekt „Wake up!” (w ramach programu Bezpiecznie tu i tam Fundacji Orange)  
Wartość projektu: 10500 zł 
Dotacja – 9500 zł – Fundacja Orange 
8. Zadanie publiczne Gminy Miasta Krynica Morska „Aktywne ferie z latawcami” 
Wartość projektu: 10050 zł  
Dofinansowanie - 5000 zł – Gmina Miasta Krynica Morska 
9. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
Wartość żywności przekazanej najbardziej potrzebującym w ramach programu: 69743,75 zł 
 
IV. Wynik bilansowy na dzień 31.12. 2015r.  
Wynik finansowy za okres od 14.10.2014 do 31.12.2015r. zamknął się nadwyżką przychodów nad 
kosztami kwotą 18362,41 zł. Cała kwota została przeznaczona w 2016r. wyłącznie na cele statutowe 
Fundacji.  
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w 
sprawozdaniu.  
W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.  
 
 
sporządził: podpis  

………………………………………………..…… 


