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OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 
 
 
Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z 
późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Na Swoim Miejscu przedstawia sprawozdanie 
finansowe za rok kończący się 31.12.2016 r., na które składa się: 

 Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący po stronie aktywów i 
pasywów sumę 5 349,16 zł, 

 Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r., wykazujący wynik 
finansowy w wysokości -814,33zł. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku 
o fundacjach, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi 
zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami 
handlowymi, nie prowadzących działalności oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 
majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 
 
 
 
 
Kamila Sitek 
Osoba sporządzająca sprawozdanie 

Paulina Gajewska 
Prezes Fundacji 

 
 

Anna Borowska 
Wiceprezes Fundacji 

 
 

Bartłomiej Gajewski 
Sekretarz Fundacji 

 
 

Piaseczno, 18.04.2017 
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INFORMACJA DODATKOWA 

 
Do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 
FUNDACJA NA SWOIM MIEJSCU 

 
I. INFORMACJE WSTĘPNE 
 
Fundacja Na Swoim Miejscu  została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000523478 dnia 15 września 2014 r. 
Fundacja rozpoczęła działalność 01.11.2014 r. 
 
W dniu 06.12.2016r. Fundacja zmieniła adres siedziby na następujący: ul. Królewskie Lipy 5 
m.25, 05-500 Piaseczno, stosowny wpis do KRS został dokonany w dniu 12 stycznia 2017r. 
 
Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 
 
Celami działania Fundacji są: 
1. Promocja rozwoju osobowego, opartego na wartościach chrześcijańskich zgodnych z 

nauką Kościoła Katolickiego; ukazywanie wartości i godności osoby oraz jej potencjału, 
2. Propagowanie nowoczesnych form przekazu kultury i wiary katolickiej oraz promocja 

kultury chrześcijańskiej, 
3. Wspieranie dzieł Ruchu Światło-Życie oraz inicjatyw ewangelizacyjnych, 
4. Działania profilaktyczno-wychowawcze, wspieranie rodziny, promocja wolności od 

nałogów i zniewoleń oraz ochrona życia, 
5. Odkrywanie i promowanie wartości kobiecości i męskości zgodnych z prawem 

naturalnym,  
6. Tworzenie przestrzeni odkrywania i realizowania pasji oraz wyrażania siebie w formach 

artystycznych, 
7. Kształtowanie postawy obywatelskiej oraz odpowiedzialności za życie społeczności 

lokalnej, 
8. Propagowanie idei rozwoju zrównoważonego oraz kształtowanie wrażliwości na 

dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne. 
 
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 
31.12.2016.  
 
Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność pozostałych organizacji członkowskich 
gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99Z. 
 

Sprawozdanie finansowe Fundacji Na Swoim Miejscu z siedzibą na ul. Królewskie Lipy 5 
m.25, 05-500 Piaseczno sporządzone zostało w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o 
Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w 
sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.  
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Rok obrotowy zakończył się wynikiem w wysokości -814,33 zł. Fundusz Statutowy 
Stowarzyszenia wynosi 1.000,00 zł. Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 349,16 zł. 
 
 
II. OPIS STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 
 

A. Wycena aktywów i pasywów  
 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad 
określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień 
bilansowy były:  
 
- dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: ceny ich 
nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,  
 
- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – ich ceny nabycia,  
 
- dla niespłaconych zobowiązań: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,  
 
- dla nieotrzymanych należności: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,  
 
- dla środków pieniężnych w banku i kasie: ich wartość nominalna. 
 
  

B. Ewidencja kosztów  
 

Ewidencję i rozliczanie kosztów realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na 
poszczególne projekty.  
Ewidencję i rozliczanie kosztów administracyjnych prowadzi się według rodzajów.  
 

C. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  
 

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej 
nieprzekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w 
pełnej początkowej wartości. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest w 
ewidencji bilansowej na koncie „wyposażenie niskocenne” w sposób umożliwiający 
identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie 
odpowiedzialnych.  
Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji 
bilansowej środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne ustala się metodą liniową według 
obowiązujących zasad i podatkowych stawek amortyzacyjnych. Kontrola i ewidencja tych 
przedmiotów prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu 
oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.  
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się 
jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty. Ich kontrola i ewidencja prowadzona jest w 
ewidencji bilansowej na koncie „niskocenne wartości niematerialne i prawne”.  
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł wprowadza 
się do ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych. Są one amortyzowane 
według przyjętych zasad i stawek podatkowych.  
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III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH 
 

A. Bilans 
 
Na koniec 2016 r. Fundacja nie posiadała rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych, 
długoterminowych rozliczeń międzyokresowych ani inwestycji krótkoterminowych.  
 
Na koniec 2016 r. Fundusz statutowy Fundacji wyniósł 4 958,14 zł. Wynik finansowy netto za 
rok obrotowy wyniósł -814,33 zł. Razem fundusze własne Fundacji wyniosły 4 143,81 zł.  
 
Na koniec 2016 r. Fundacja nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i 
pożyczek, funduszy specjalnych ani rozliczeń międzyokresowych. Nie tworzono rezerw na 
zobowiązania.  
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2016 r. wynosiły 205,35 zł.  
Łączna wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 1 205,35 zł.  
Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 349,16 zł.  
 
 

B. Rachunek wyników 
 
W przychodach i kosztach ujęto wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty, 
dotyczące roku 2016, niezależnie od terminu ich poniesienia.  
 
Przychody z działalności statutowej w 2016 r. wyniosły 8 530,00 zł. Przychody powstałe na 
skutek wpłaconych darowizn i zostały zaprezentowane w pozycji Inne przychody określone 
statutem. 
Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 9 033,63 zł.  
Wynik finansowy na działalności statutowej wyniósł -503,63 zł.  
 
W roku 2016 Fundacja poniosła pozostałe koszty administracyjne w łącznej kwocie 310,70 zł.  
 
W roku 2016 nie było pozostałych przychodów oraz kosztów i przychodów finansowych jak 
również zysków i strat nadzwyczajnych.  
 
Wynik finansowy ogółem wynosi -814,33 zł. 
 
Podatek dochodowy nie wystąpił w 2016 r. 
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IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
W 2016 r. Fundacji nie udzielano gwarancji ani poręczeń. Fundacja nie posiada innych 
zobowiązań związanych z działalnością statutową. 
 
Wszystkie zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a znane do dnia sporządzenia bilansu 
zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym. 
 
W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody 
wyceny oraz zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 
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BILANS 
na dzień 31.12.2016 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) 

AKTYWA Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 

        

A Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe (I+II+III) 4 499,62 4 664,24 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe (1+2) 4 499,62 4 664,24 

1 Środki pieniężne 4 499,62 4 664,24 

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 

C Krótkoterminowe rozliczenia mędzyokresowe 546,43 684,92 

  Suma Aktywów (A+B) 5 046,05 5 349,16 
 
 
 
 
Kamila Sitek       Paulina Gajewska 
Osoba sporządzająca sprawozdanie    Prezes Fundacji 
 

Anna Borowska 
Wiceprezes Fundacji 

 
Bartłomiej Gajewski 

Piaseczno, 18.04.2017     Sekretarz Fundacji 



 

  8 

 

BILANS 
na dzień 31.12.2016 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) 

PASYWA 
Stan na 

31.12.2015 
Stan na 

31.12.2016 

        

A Fundusze własne (I+II+III) 4 958,14 4 143,81 

I Fundusz statutowy 1 366,46 4 958,14 

II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 3 591,68 -814,33 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III) 87,91 1 205,35 

I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (1+2+3) 87,91 205,35 

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2 Inne zobowiązania 87,91 205,35 

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe (1+2) 0,00 1 000,00 

1 Rozliczenie międzyokresowe przychodów 0,00 1 000,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  Suma Pasywów (A+B) 5 046,05 5 349,16 
 
 
 
 
Kamila Sitek       Paulina Gajewska 
Osoba sporządzająca sprawozdanie    Prezes Fundacji 
 

Anna Borowska 
Wiceprezes Fundacji 

 
Bartłomiej Gajewski 

Piaseczno, 18.04.2017     Sekretarz Fundacji 
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RACHUNEK WYNIKÓW 
na dzień 31.12.2016 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)  

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
obrotowy  

 Kwota za rok 
obrotowy  

01.01.2015 - 
31.12.2015 

01.01.2016 - 
31.12.2016 

1 2 3 3 

A. Przychody z działalności statutowej 13 306,41 8 530,00 
I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 
II. Inne przychody określone statutem 13 306,41 8 530,00 
B. Koszty realizacji zadań statutowych 9 603,00 9 033,63 
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (A-B) 3 703,41 -503,63 
D. Koszty administracyjne 111,73 310,70 
1 Zużycie materiałów i energii 103,32 133,75 
2 Usługi obce 8,41 26,95 
3 Podatki i opłaty 0,00 150,00 
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 
5 Amortyzacja 0,00 0,00 
6 Pozostałe 0,00 0,00 
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00 
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00 
G. Przychody finansowe 0,00 0,00 
H. Koszty finansowe 0,00 0,00 
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 3 591,68 -814,33 
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 3 591,68 -814,33 
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 3 591,68 -814,33 

 

 
Kamila Sitek       Paulina Gajewska 
Osoba sporządzająca sprawozdanie    Prezes Fundacji 
 

Anna Borowska 
Wiceprezes Fundacji 

 
Bartłomiej Gajewski 

Piaseczno, 18.04.2017     Sekretarz Fundacji 


