SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2015 ROK
FUNDACJA BURSZTYNOWYM SZLAKIEM
Informacje ogólne
1) FUNDACJA BURSZTYNOWYM SZLAKIEM
83-000 Pruszcz Gdaoski
NIP: 6040158153; Regon 221753240
Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ w Gdaosku, VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000434393.
2) Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
4) Jednostka stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:
sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6) Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości
nominalnej.

jednostka PLN

BILANS
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:

31.12.2014

31.12.2015

0,00

0,00

18 067,88

28 588,02

zapasy

0,00

0,00

należności krótkoterminowe

0,00

3 624,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

18 067,88

28 588,02

Aktywa razem
Pasywa

31.12.2014

31.12.2015

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:

18 067,88

25 336,85

kapitał (fundusz) podstawowy

2 000,00

2 000,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

0,00

3 251,17

rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

18 067,88

28 588,02

Pasywa razem

Rachunek zysków i strat

2015

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane
z nimi, w tym zmiana stanu produktów

98 900,33

(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działałności operacyjnej:

225 492,81

I. Amortyzacja

0,00

II. Zużycie materiałów i energi

14 826,01

III. Wynagrodzenia

125 302,00

IV. Pozostałe koszty

85 364,80

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

137 698,45
3 837,00

E. Podatek dochodowy

0,00

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)

7 268,97
jednostka PLN

Informacje uzupełniające do bilansu
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym
z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru
i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz
jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są
ujawniane odrębnie,
2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom
organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla
każdej kategorii,
3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych
dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych
w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku
braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też
część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje)
reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego,
równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości
nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów
(akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część
kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje)
reprezentują

Pruszcz Gdaoski, dnia 15.06.2016 r.
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