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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji „FORANI”
w Warszawie 00-626 , ul. Marszałkowska 7
za rok obrotowy 2015
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Fundacji „FORANI” w roku obrotowym
były działania zgodne z § 7 Statutu Fundacji :
 Pomoc w zakresie rehabilitacji fizycznej, finansowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
 Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami
przydatnymi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
 Organizowanie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Fundacja uzyskała z dniem 30.12.2014 statusu OPP, oraz prowadzi działalności
gospodarczej.
3. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem
0000420954.

4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015
r.
5. Zastosowane zasady rachunkowości dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych
uproszczeń:





skorzystano z możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego
(jego postać określa nowy załącznik nr 4 do ustawy), na które składa się skrócony
bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat, informacje ogólne oraz informacje
uzupełniające do bilansu,
nie sporządzono informacji dodatkowej (z tym, że niektóre informacje dotychczas w
niej zawarte podaje się w informacjach uzupełniających do bilansu),
sprawozdanie finansowe sporządzono skorzystano ze zwolnienia w zakresie
stosowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów
(dokonywania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw).

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji
działalności.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką)
rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu
Fundacji .

8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi
metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1) środki trwałe według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
2) należności w kwotach wymaganej zapłaty,
3) zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty,
4) środki pieniężne w wartości nominalnej.
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IV.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
ZA OKRES DO 01.01.2015 DO 31.12.2015

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i
2.
3.
4.
5.

prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: nie dotyczy
Wartości gruntów użytkowych wieczyście: nie dotyczy
Wartość początkowa nie amortyzowanych ( nie umarzanych) środków trwałych, używanych na
podstawie umów: nie dotyczy
Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy a tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli: nie dotyczy.
Struktura funduszu statutowego Fundacji: stan na 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia- tworzenia funduszu
Wartość funduszu statutowego razem:
z tego:
1) Fundusz założycielski
2) Wynik bilansowy netto za rok 2014
3) Wynik bilansowy netto za rok 2015

Kwota
169.364,53 zł
1.000,00
89.333,85
79.030,68

6. Propozycje przeznaczenia zysku za rok bieżący w wysokości 79.030,68 zł.
Kwota w całości zostaje przeznaczona na fundusz własny (Statutowy) z przeznaczeniem na cele
statutowe.
7. Informacje o stanie rezerw – 2015 roku utworzono rezerwy: nie dotyczy
8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy
9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego
przewidywanym umową o okresie spłaty: nie dotyczy
10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji ( ze wskazaniem rodzaju): nie dotyczy
12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń także
wekslowych): nie dotyczy
13. Struktura przychodów statutowych
Realizacja przychodów z działalności statutowej
Razem:
z tego:
1) Darowizny, spadki i zapisy
2) Dotacje, subwencje, dopłaty osób prawnych
3) Przychody z działalności odpłatnej
4) Przychody z tytułu 1% OPP

Kwota
167 050,99
100 024,37
67 026,62
0,00
0,00

14. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek
handlowych( dla każdej grupy osobno): nie wystąpiły

15. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań,
finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:




obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 0,00 zł
usługi doradztwa podatkowego 0,00 zł
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