SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2017 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
2. Wskazanie właściwego rejestru, numer ewidencji podatkowej oraz statystyczny numer
identyfikacyjny w systemie REGON:
-

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000261167
REGON nr 140627779
NIP 701-002-96-58

3. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja):
- Prezes Zarządu: Ewa Łucja Piotrowska
- Wiceprezes Zarządu Fundacji: Sylwia Alicja Łysakowska
- Członek Zarządu Fundacji: Waldemar Jan Łysakowski
4. Określenie celów statutowych organizacji:
Celem Fundacji jest:
1)
2)

3)

4)
5)

udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w rodzinnej pieczy zastępczej, osobom
sprawującym tę pieczę oraz propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej;
pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dzieciom
zagrożonym utratą opieki rodzicielskiej oraz dzieciom odrzuconym, zaniedbanym,
krzywdzonym;
pomoc rodzinom mającym trudności w pełnieniu obowiązków opiekuńczych, rodzinom w
kryzysie, dysfunkcyjnym, dotkniętym problemami uzależnień, zagrożonym utratą lub
ograniczeniem praw rodzicielskich;
wspieranie rodzin, dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz
wyrównywanie ich szans życiowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.

5. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji:
- czas nieokreślony.

6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
od 01.01. 2017 r. do 31.12.2017 r.

7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację przez co
najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
działalności stowarzyszenia.
8. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów:
- Sprawozdanie finansowe sporządza się z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o
rachunkowości dla jednostek mikro.
- Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
- Sprawozdanie finansowe sporządza się tek, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były
porównywalne.
- Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg. cen nabycia.
- Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Warszawa 28.03.2018 roku
Sporządził:

podpisy członków zarządu:
Prezes Zarządu: Ewa Łucja Piotrowska
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Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa

BILANS na dzień 31.12.2017
/zł/
Stan na dzień
31.12.2016
31.12.2017

Wyszczególnienie

Wiersz

AKTYWA
Aktywa trwałe w tym:

A.

- środki trwałe
B.

Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Udziały (akcje) własne
Aktywa razem
PASYWA
Kapitał (fundusz własny), w tym:
-kapitał (fundusz podstawowy)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
-rezerwy na zobowiązania
-zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

C.
D.

A.
B.

48 383,43
1 147,50

108 655,53
337,50
0,07

48 383,43

108 655,53

42 778,96
1 300,00
4 304,17

106 222,19
1 300,00
1 133,34

48 383,43

108 655,53

Informacje uzupełniające do bilansu:
1. Fundacja posiada następujące zobowiązania finansowe:
Tytuł

Lp.

1.

Zobowiązania finansowe, w tym
z tytułu:
a) dłużnych instr. finans.

Wartość
zobowiązań na
początek roku
4.304,47

Zwiększenia

Zmniejszenia

22.869,23

26.040,36

Wartość
zobowiązań na
koniec roku
1.133,34

b) gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie
2. Fundacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom zarządu
3. Operacje związane z udziałami własnymi – nie dotyczy.
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RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za 2017 rok
/zł/
Wyszczególnienie

Wiersz
A.

B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
E.
F.
I.
II.

AKTYWA
Przychody podstawowej działalności operacyjnej
I związane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
-aktualizacja wartości aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym:
-aktualizacja wartości aktywów
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
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Stan na dzień
31.01.2017
31.12.2017
63 971,04

138 459,46

21 192,08

32 237,27

1 005,16
5 240,00
14 946,92

99,32
4 840,49
27 297,46

42 778,96
42 778,96

106 222,19
106 222,19

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017
Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową i nieodpłatną.
Rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
I.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH
1. Rzeczowe aktywa trwałe:
Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.
2. Majątek obrotowy:
Środki pieniężne w kasie

297, 29 zł

Środki pieniężne w banku
Razem

108.020,67 zł
-----------------------108.317,96 zł

3. Fundusze własne Fundacji
Na fundusze własne Fundacji składają się:

- fundusz statutowy

-

1.300,00 zł

- zysk roku bieżącego

-

63.443,23 zł

4. Stan należności i zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2017:
Zobowiązania krótkoterminowe:
1.133,34 zł
Zobowiązania regulowane są na bieżąco.

II. INF. O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Lp.

I.

Wyszczególnienie
Przychody ogółem, w tym:
Przychody statutowe,
W tym:
1. Darowizny od osób fizycznych, w tym:
wpływy z 1% podatku od osób fizycznych

Nadwyżka
przychodów
wyniku
2016 roku
42.778,96
42.778,96

2. Darowizny od osób prawnych

II.
III.

3. Zysk roku poprzedniego
Przychody finansowe
Pozostałe przychody

Wpływy w
2017 roku

Przychody
razem

95.680,50

138.459,46

95.680,50

138.459,46

87.243,00
82.855,40

87.243,00
82.855,40

8.437,50

8.437,50

0,00

42.778,96

42.778.96

Dochody Fundacji pochodzą z darowizn od osób fizycznych i osób prawnych.
W 2017 roku Fundacja otrzymała z tytułu 1% podatku od osób fizycznych kwotę 82.855,40 zł.
W 2017 roku Fundacja nie otrzymała darowizny pieniężnej od osób prawnych które by mogły przekroczyć
15 000, 00 zł.
Lp.

I.
II.
,

III.

Wyszczególnienie
Koszty ogółem
w tym:
Koszty realizacji działalności statutowej
w tym udzielone darowizny
Koszty administracyjne
w tym:
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
pozostałe koszty
Pozostałe koszty (finansowe i operacyjne):

Kwoty za 2017 r.
32.237,27
26.714,08
8.383,41
5.523,19
5.523,19

Na koszty realizacji zadań statutowych składają się udzielone darowizny w wysokości 8.383,41 zł oraz inne
koszty statutowe.

Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:
księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2017 r.

106 222,19

zł

42 .778,96

zł

zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2016 r.
zwiększenie wyniku o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

- udzielenie darowizny
- składki członkowskie nieobowiązkowe
Wynik podatkowy

zł
zł

8.383,41
1.000,00
------------72.826,64

zł

95.680,50

zł

22.853,86
-------------72.826,64
72.826,64

zł

Dane do deklaracji CIT-8 za 2017 r.
- przychody 2017 r.
- koszty uzyskania przychodów w 2017 r.
- dochód brutto 2017 r.
- w tym zwolniony
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zł

