SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „MAŁA WIELKA ZMIANA” ZA OKRES
01 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2014

Warszawa, 29 marca 2015r.

FUNDACJA „MAŁA WIELKA ZMIANA” NR KRS: 0000447304

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
I.

Informacje ogólne:
1) Fundacja „Mała Wielka Zmiana” z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Melomanów 8/2, 00-712 Warszawa, została ustanowiona aktem notarialnym
nr 8067/2012 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego miasta
stołecznego Warszawy XIII Wydziału Gospodarczego z dniem 14.01.2013r.
pod numerem: 0000447304. Nr REGON: 146502257, NIP:
5213642676. Fundacja rozpoczęła działalność dnia 15.01.2013r. Statutowo
czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Do celów statutowych Fundacji należy rozwój lokalnych społeczności
poprzez ich aktywizację w takich obszarach jak: edukacja, kultura,
ochrona zdrowia i ochrona środowiska, zrównoważony rozwój oraz
rozwój zawodowy.
Fundacja realizuje cele statutowe, prowadząc oraz wspierając (finansowo,
rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące:
a. działania służące budowie właściwych postaw społeczeństwa
obywatelskiego (organizacja spotkań tematycznych, warsztatów,
szkoleń, seminariów i konferencji),
b. działania służące upowszechnianiu postaw aktywności obywatelskiej,
takie jak organizacja warsztatów tematycznych, związanych z
samorozwojem,
c. działania wspierające społeczności lokalne i wszystkie instytucje
działające na rzecz dobra publicznego w różnych aspektach życia
społecznego (jak np.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja
europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość,
pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna) – organizacja i
współorganizacja projektów mających na celu przedstawienie spektrum
możliwości stojących przed współczesnym człowiekiem, jak koncerty,
wystawy, warsztaty motywacyjne,
d. działania mające na celu wyrównywanie szans grup słabszych lub
zagrożonych społecznym wykluczeniem m.in. niepełnosprawnych,
uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów
zaniedbanych (programy stypendialne, prowadzenie świetlic
środowiskowych),
e. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju kultury, edukacji, nauki,
informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej
i humanitarnej (nawiązywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami,
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f.

g.
h.

i.

II.

jak ambasady, celem lepszego dotarcia do instytucji zagranicznych,
których profil działalności może służyć realizacji wspólnych celów),
programy badawcze, informacyjne, których celem jest zdobywanie
i promocja wiedzy na temat zjawisk społecznych, środowiskowych
i kulturalnych, ekonomicznych, politycznych (np. opracowywanie badań
prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki badania opinii publicznej
i upowszechnianie ich wyników w celu lepszego naświetlenia
i zrozumienia problemów dotyczących np. ograniczeń rozwojowych
społeczności lokalnych),
programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej
i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin,
projekty innowacyjne w zakresie rozwoju sektora rolno-spożywczego
(upowszechnianie wiedzy nt. zrównoważonego rolnictwa poprzez
organizację warsztatów, szkoleń i seminariów),
działalność wydawniczą

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Mała Wielka Zmiana” zostało sporządzone przy
założeniu kontynuacji działalności przez Fundację w okresie nie krótszym niż 12
miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2014r.

III.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, póz.
694). Ewidencja księgowa prowadzona jest ręcznie w oparciu o księgę rachunkową
„amerykankę”.
Rachunek zysków i strat został sporządzony według wariantu kalkulacyjnego.
Fundacja sporządziła uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat zgodnie z art.
50 ust 2 i 3 ustawy o rachunkowości, wykazując w nich tylko dane dotyczące pozycji
oznaczonych w załącznikach do ustawy literami i cyframi rzymskimi, ponieważ w
2014 roku Fundacja nie osiągnęła wielkości określonych w wymienionym artykule. W
związku z tym informację dodatkową sporządzono w formie uproszczonej, w której
pominięto punkty dotyczące zdarzeń niewystępujących w roku sprawozdawczym.
Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych zgodnie z art. 45, ust. 3 w związku z art. 64, ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
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Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg następujących zasad

Nie występują.
Przedmioty o wartości początkowej nieprzekraczającej
jednostkowo kwoty 3500 zł, odpisuje się w miesiącu ich
zakupu w koszty działalności, jako zużycie materiałów.
Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok i o
wartości początkowej wyższej jednostkowo od 3 500 zł,
Środki trwałe

zalicza się do środków trwałych.
Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową, za
pomocą stawek podatkowych począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu ich przekazania do używania.
W rzeczowych aktywach trwałych ujęto wartość
przekazanych na poczet funduszu statutowego
niskocennych środków trwałych – wyposażanie biurowe.

Nie występują.
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej
Wartości niematerialne i
prawne

nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się
jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe
wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według
zasad i stawek podatkowych.

Należności i zobowiązania w walucie polskiej
Należności i

wykazywane są według wartości podlegającej

zobowiązania

zapłacie.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach
bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
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Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach
nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości
(długoterminowe), względnie nie przewyższających cen
rynkowych (krótkoterminowe).

Jego wartość w bilansie wykazywana jest jako wielkość
funduszu statutowego powiększonego lub pomniejszonego
Fundusz statutowy

o wynik finansowy. W jednostce fundusz częściowo
utworzono z obiektów rzeczowych przekazanych przez
Fundatora.

IV.

Prowadzenie działalności gospodarczej
Fundacja „Mała Wielka Zmiana” jest wpisana do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem: 0000447304

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wg poniższych punktów PKD:
- PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
- PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
- PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim
- PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
- PKD 84.21.Z Sprawy zagraniczne
- PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- PKD 85.59.A Nauka języków obcych
- PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
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- PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
- PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
- PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
- PKD 18.11.Z Drukowanie gazet
- PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
- PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami
- PKD 58.11.Z Wydawanie książek
- PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
- PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
- PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Interrnet
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami

W roku 2014 Fundacja prowadziła działalności gospodarczą polegającą na
tłumaczeniu na język polski z języka angielskiego publikacji IFOAM EU Group
dotyczącej możliwości rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego –

„EIP-AGRI: możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii”.

Wynik finansowy działalności gospodarczej wyniósł 4 067,71 zł i pokrył koszty
statutowe i administracyjne rozliczanego roku.

V.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem
ich źródeł.
Darowizny rzeczowe
Brak

Łącznie: 0,00zł
Darowizny pieniężne
Darowizny na cel wydania tłumaczenia publikacji IFOAM EU Group.

Łącznie: 3550,00zł
Środki finansowe pochodzące ze źródeł publicznych
Brak
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Łącznie: 0,00zł
Środki pochodzące z działalności gospodarczej
Tłumaczenie publikacji IFOAM EU Group „EIP-AGRI: możliwości dla innowacji
w rolnictwie ekologicznym i agroekologii”

Łącznie: 6285,10zł
VI.

VII.

Informacja o poniesionych kosztach
Koszty działalności gospodarczej –
Koszty ogólnego zarządu –
w tym:
- usługi obce (opłaty bankowe)
- podatki i opłaty skarbowe (NIP-2, VAT-R)
Pozostałe koszty statutowe –

1 836,39 zł
381,00 zł
211,00 zł
170,00 zł
7 330,98 zł

Razem:

9 548,37 zł

Polityka kadrowa Fundacji
W roku 2014 Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na etacie. W ramach
potrzeb na umowę o dzieło zatrudniona była jedna osoba do projektu
tłumaczenia publikacji IFOAM EU Group „EIP-AGRI: możliwości dla innowacji w
rolnictwie ekologicznym i agroekologii” .
Wynagrodzenia w projekcie publikacji IFOAM EU Group:
Monika Styczek (um. o dzieło) 1 800,00zł
______________________________________________________
Razem:
1 800,00zł
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
I.

Rzeczowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie
według pozycji
bilansowych

Wartość
początkowa na
początek roku
obrotowego

Stan na

Zwiększenia
wartość
początkowej

Zmniejszenia
wartości
początkowej

01.01.2014

Rzeczowe aktywa
trwałe razem:
z tego:
•

koniec roku
obrotowego
31.12.2014

0,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

0,00

1 100,00

środki trwałe

•
niskocenne
środki trwałe

Fundacja posiada aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne w banku
Razem

0,00zł
1 345,06zł
1 345,06zł
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Na koniec roku 2014 wystąpiły następujące zobowiązania:
Zobowiązania

krótkoterminowe

493,05 zł

w tym:
zobowiązania i z tyt. dostaw i usług
zobowiązania i z tyt. podatku

0,00
162,00

dochodowego osób fizycznych
zobowiązania i z tyt. wynagrodzeń
zobowiązania pozostałe (z tytułu

0,00
331,05

zaliczek)

Na koniec roku 2014 nie wystąpiły należności.
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Fundacja posiada fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki,
tworzony na podstawie przepisów prawa, przeznaczony na finansowanie jej
działalności statutowej. Fundusz założycielski wynosi 2 100zł, z tej kwoty
wyodrębnia się kwotę w gotówce 1 000zł z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą Fundacji oraz kwotę 1 100zł w postaci prawa własności rzeczy
ruchomych (aparat fotograficzny marki Nikon d40 18-55, telefax marki
Panasonic KX-FP218, aparat telefoniczny marki Nokia E51).

Fundusz statutowy - początek roku
Zmiana na funduszu
Fundusz statutowy - koniec roku

2 100,00
0,00
2 100,00
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II.

Proponowany rozliczenie wyniku finansowego

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów
kwotę 2 445,06 zł. Rok zamknął się stratą w wysokości 147,99 zł. Zostanie ona
rozliczona w kolejnym okresie.

III.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, czyli do 29 marca
2015r. nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny
być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

IV.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy, tj. do dnia 29 marca 2015r. nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a
powinne być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

V.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie
wystąpiły żadne istotne zmiany w polityce rachunkowości Fundacji „Mała Wielka
Zmiana”.
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