
Fundacja ARTYKUt 25 
uLKrolewicza Kazimierza 2H/5 

70-550 Szczecin 
NIP 8515161155 
REGON 320986789 

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro 
DLA: Fundacja Artykut 25 z siedziba w Szczecinie, ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5 

Bilans sporzadzony na dzieri 31.12.2014 

Wiersz AKTYWA Stan na koniec 
1 2 roku 

poprzedniego 
roku 

biezacego 

A Aktywa trwate 0,00 0,00 
I Wartosci niematerialne i prawne* 0,00 0,00 
II Rzeczowe aktywa trwate, w tym srodki trwate 0,00 0,00 
III Naleznosci dtugoterminowe* 0,00 0,00 

- IV Inwestycje dtugoterminowe* 0,00 0,00 
V Dtugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe* 0,00 0,00 
B Aktywa obrotowe 6277,56 6170,24 
I Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych 0,00 343,00 
II Naleznosci krotkoterminowe 0,00 0,00 
III Inwestycje krotkoterminowe 0,00 6170,24 
1. Srodki pieniezne* 6277,56 6170,24 

2. Inne inwestycje krotkoterminowe* 0,00 0,00 
IV Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe* 0,00 0,00 

Aktywa razem 6277,56 6170,24 
Wiersz PASYWA Stan na koniec 

1 2 roku 
poprzedniego 

roku 
biezacego 

A Kapitat (fundusz) wtasny, w tym: 6277,56 6170,24 
I Kapitat (fundusz) podstawowy 7490,00 6277,56 
II Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny* 0,00 0,00 
III Nalezne wptaty na kapitat podstawowy (wielkosc ujemna) 0,00 0,00 
IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* -1212,44 -107,32 
V Wynik finansowy z lat ubiegtych* 0,00 0,00 
B Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00 
I Zobowiazania z tytutu kredytow i pozyczek 0,00 0,00 
II Rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00 
III Inne zobowiazania* 0,00 0,00 
IV Rozliczenia miedzyokresowe* 0,00 0,00 

Pasywa razem 6277,56 6170,24 

Data sporzadzenia: 31.03.2015 Podpisy 

Michat Kupiec 
Cztonek Zarza.du 



Fundacja ARTYKUt 25 
uL Krolewia? kazimierza 2H/5 

70-5 5 J • icz£cin Rachunek zyskow i strat 
NIP 8513161155 

REGON 320986789 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

Rachunek zyskow i strat na podstawie zalqcznika nr 4 ustawy o rachunkowosci dla organizacji nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej 

Pozycja Wyszczegolnienie Kwota za rok 
poprzedni 

Kwota za rok 
biezacy 

1 2 3 4 
A. Przychody podstawowej dzialalnosci operacyjnej i zrownane z nimi, wtytn 

zmiana stanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie -
wartosc ujemna) 

0,00 20250,00 

I. Przychody z dzialalnosci pozytku publicznego i zrownane z nimi: 0,00 20250,00 

1. Przychody z nieodptatnej dziatalnosci pozytku publicznego 0,00 20250,00 

2. Przychody z odptatnej dziatalnosci pozytku publicznego, w tym zmiana stanu 
produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) 

0,00 0,00 

B. Koszty podstawowej dziatalnosci operacyjnej 0,00 20357,32 

I. Koszty dziatalnosci pozytku publicznego 1213,51 20357,32 

1. Koszty nieodptatnej dziatalnosci pozytku publicznego 1213,51 20357,32 
a) Amortyzacja 0,00 0,00 
b) Zuzycie materiatow i energii 0,00 1129,22 
c) Wynagrodzenia oraz ubezpisczenia spoteczne i inne swiadczenia 0,00 9550,00 

. d) Pozostate koszty 0,00 9678,10 
2. Koszty odptatnej dziatalnosci pozytku publicznego 0,00 0,00 
a) Amortyzacja 0,00 0,00 
b) Zuzycie materiatow i energii 0,00 0,00 
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 0,00 0,00 
d) Pozostate koszty 0,00 0,00 
C. Pozostate przychody i zyski, w tym aktualizacja wartosci aktywow 1,07 0,00 

D. Pozostate koszty i straty, w tym aktualizacja wartosci aktywow 0,00 0,00 

E. Wynik finansowy netto ogotem 1212,44 107,32 

I. Nadwyzka przychodow nad kosztami (wartosc dodatnia) 0,00 145,00 

II. Nadwyzka kosztow nad przychodami (wartosc ujemna) 1212,44 107,32 

Data sporzadzenia: 31.03.2015 

Aleksandra Antonowicz-Cyglicka 
Prezes Zarzadu 

Michat Kupie 
Cztonek Zarzadu 

Podpis 

Oba»ek 



Informacje ogolne: 

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we wtasciwym 
rejestrze sadowym albo ewidencji, 
Fundacja Artykut 25 
Ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5 
70-550 Szczecin 
Krajowy Rejestr Sa.dowy - nr KRS: 0000365590 
Glowny Urzad Statystyczny - nr REGON: 320986789 
Urzad Skarbowy • nr NIP: 851-31-61-155 
wskazanie czasu trwania dzialalnosci jednostki, jezeli jest ograniczony: 
czas trwania Fundacji nie jest ograniczony 

2) wskazanie okresu objetego sprawozdaniem finansowym 
01.01.2014-31.12.2014 

3) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowosci przewidzianych dla jednostek mikro z 
wyszczegolnieniem wybranych uproszczeii, 
Zgodnie z art.3 ust 1a pkt 2 ustawy o rachunkowosci 

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostato sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania 
dzialalnosci przez jednostk? w dajacej si? przewidziec przyszlosci oraz czy nie istniejâ  
okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania przez nia.dzialalnosci, 
Sprawozdanie finansowe zostato sporzadzone przy zalozeniu kontynuowania dziatalnosci 
gospodarczej przez jednostke w dajacej sie przewidziec przyszlosci i nie istnieja, 
okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania przez nia. dziatalnosci. 

5) omowienie przyĵ tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow 
(takze amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzadzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Zgodnie z ustawa. o rachunkowosci Fundacja bedzie sporzadzac sprawozdanie finansowe z 
uwzglednieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro 
wprowadzonych ustawa. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci tj. z 
zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b 
ust. 4 ustawy o rachunkowosci. 

Dorota Obaiek 
AleL .onowicz-Cyglicka 

ti u-.es Zarzqdu 

Cztonek Zarzadu 

http://u-.es


Informacje uzupeiniaja.ce do bilansu: 

1) kwota wszelkich zobowiazari finansowych, w tym z tytutu dtuznych instrumentow finansowych, 
gwarancji i poreczeh lub zobowiazan warunkowych nieuwzglednionych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelnosci zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiazania dotyczace emerytur 
oraz jednostek powiazanych lub stowarzyszonych sa.ujawniane odrebnie, 
0,00 zt 

2) kwota zaliczek i kredytow udzielonych cztonkom organow administrujacych, zarza.dzaja.cych i 
nadzorujacych, ze wskazaniem oprocentowania, gtownych warunkow oraz wszelkich kwot splaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a takze zobowiazah zacia^nietych w ich imieniu tytulem gwarancji i poreczeh 
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogolem dla kazdej kategorii, 
0,00 zt ' 

3) o udziatach (akcjach) wtasnych, w tym: 
0,00 zt ' 

a) przyczyna nabycia udziatow (akcji) wtasnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartosc nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziatow (akcji), a w 
przypadku braku wartosci nominalnej, ich wartosc ksiegowa, jak tez czesc kapitatu podstawowego, ktora. 

•te udziaty (akcje) reprezentuja., 
0,00 zt ' 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odptatnego, rownowartosc tych udziatow (akcji), 
0,00 zt 

d) liczba i wartosc nominalna lub, w razie braku wartosci nominalnej, wartosc ksiegowa wszystkich 
udziatow (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak rowniez czesc kapitatu podstawowego, ktoraje udziaty 
(akcje) reprezentujq. 
0,00 zt 

0,00 zt 

9nna PrezesZar^du Dorota Obaiek 
Czfonek Zarzadu 

Michat Kupiec 
Cztonek Zarzqdu 

http://uzupeiniaja.ce
http://zarza.dzaja.cych

