
(Nazwa jednostki)
REGON: ()/6/fJ;Jf4
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2016r .

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (OZ. U 137poz. 1539)

- Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowyPozycja Wyszczególnienie
2015 2016

1 2 3 4
A. Przychody z dżiałalności statutowej 298597,37 307301,03
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem 298597,37 307301,03
B. Koszty realizacji zadań statutowych 225756,86 162791,54
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 72840,51 144 509,49
D. Koszty administracyjne 92225,22 135333,16
1 Zużycie materiałów i energii 9798,76 8670,82
2 Usługi obce 34160,72 35559,27
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12010,00 65241,06 DATA
5 Amortvzacia 1400,00 6172,80 C;
6 "O M .nPozostałe 34855,74 19689,21 ~ ~r"'<:N .E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) ~~!~r~F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) ~g ......, N

G. Przychody finansowe 0,13 0,18 ~o I t\) (f.)2f..a C':) ~ ~
H. Koszty finansowe ;'~ :g' ł.I.) t\) A

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 19384,58 9176,51
';5,!:!. I ~»

- 1-<lO· ,w <_'". {") ..J..'
J. Zyski i straty nadzwyczajne

,;::_.. o n·,- - ~GI ~a;
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia ~. Jl i;.$ L .ID O

-, <:
II. Straty nadzwvczaine - wielkość uiemna 01 <:
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) - 19384,58 9176,51 -- Ol -< I------..II. Różnica zwiekszaiaca kosztv roku nastenneco (wielkość ujemna) - 19384,58
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 9176,51
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FundacJa Przyjaciół Dzieci
'~~'RIAVNA "

04.244 W:arszawa. ul. Lakowa l
tel.: 22612 Ol 14

KRS: 11.'3872: NlP: 9521894588 BILANS

(nazwa jednostki) na dzień 31.12.2016r.
REGON: 015174174
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (OZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe •.. 4294,90 A Fundusze własne •.. 4384,58 24176,51

I Wartości niematerialne i prawne 4294,90 I Fundusz statutowy 15000,00 15000,00

II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe ... ... III Wynik finansowy netto za rok •.. 19384,58 9176,51
obrotowv

IV Inwestycje długoterminowe ... ... 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 9176,51
(wielkość dodatnia)

V Długoterminowe rozliczenia 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami •.. 19384,58
miedzvokresowe (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na 50811,22 28407,85B Aktywa obrotowe 46426,64 48289,46 B
zobowiązania

Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z I DATA ~
I •.. ... I •.. •..

obrotowych tytułu kredytów i pożyczek .<0 r -! Nl'~ :> ~>1r"'! '" ~:"Zobowiązania krótkoterminowe i ·~c ł:) -.
II 50811,22 28407,85 '~k - cnO

fundusze specjalne
w~c . ......., N

. ~5 ł J (ll Ci)
II Należności krótkoterminowe 15337,02 11582,63

1 Kredyty i pożyczki
:::t.o C) ~
SC'" (A) OlA

2 Inne zobowiązania 50811,22 28407,85 I~g ł 'P
3 Fundusze specjalne ""~'! c.u ~X:

III Inwestycje krótkoterminowe 31089,62 36706,83 III Rezerwy na zobowiązania
.1m! C) ,~co') L r-,

1 Środki pieniężne 31 089,62 36706,83 IV Rozliczenia międzyokresowe •.. •.. 'l _~-1Cll \..-11
-. <~

Rozliczenia międzyokresowe (J1 ..::

2 Pozostałe aktywa finansowe 1 (J1 ...•d
przychodów --~-...•.. ,_. ,._---~

C
Krótkoterminowe rozliczenia 2 Inne rozliczenia

międzyokresowe międzyokresowe

·i~, ·,,;;.;:'SiJn1abilansowa 46426,64 52584,36 ".; . suma.buansowa 46426,64 52584,36

r-TtEZ6SA

,'i ,.J;ar!o~

Data sporządzenia exŹ1flr & 8, c2(j}/1t/.
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Złożono osobiście ,I

16 rolfrzyjął: Barbtm1. f.1iX7r;Z

Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA z siedzibą w Warszawie ul. Lakowa 1

NIP 952-18-94-588 zarejestrowana w Sądzie Rej. dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospod.
KRS 00001138720.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 02.09.2004r.

Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność charytatywna polegająca na
organizowaniu i niesieniu pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci i młodzieży
poszkodowanej w różnych wypadkach losowych, oraz z ciężkimi chorobami.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2016r do 31.12.2016r.

i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

I. Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wyceniono wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dn.
20.09.1994r. z póżn.zm. z tym że :

1. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie
przekraczającej 1.000,-zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej
wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej powyżej
1.000,-zł. do 3.500,-zł wprowadza się do ewidencji środków trwałych, natomiast odpisy
amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony - jednorazowo w pełnej ich wartości
początkowej.

2. Przedmioty powyżej 3.500,-zł wartości jednostkowej wprowadzane są do ewidencji

środków trwałych i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,-zł odpisuje się w

koszty jednorazowo w pełnej ich wysokości, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane

według zasad i stawek podatkowych. Wprowadzane do' ewidencji powyżej wartości 1.000,-zł.

4. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

Zobowiązania i należności w kwocie wymagającej zapłaty.

W roku sprawozdawczym 2016 nie wystąpiły zmiany metod księgowości.



II. Środki trwałe

Fundacja Przyjaciół' Dzieci
'ARIADNA"

04-244 W:lrSzawa, ul. Lakowa l
tel.: 22 612 01 14

KRS: l 1.3872: NIP: 9521894588

Wartość BO Zwiększenia/Zmniejszenia Stan na 31.12.2016r
Grupa 4 16.996,94 1.825,- 8.911,19 9.910,75
Grupa 6 4.220,85 3.489,- 1.695,94 6.013,91
Razem 21.217,79 5.314,- 10.607,13 15.924,66

Umorzenie BO Zwiększenia/Zmniejszenia Stan na 31.12.2016r.
Grupa 4 16.996,94 1825,- 8.911,19 9.910,75
Grupa 6 4.220,85 3.489,- 1.695,13 6.013,91
Razem 21.217,79 5.314,- 10.607,13 15.924,66

Wartości niematerialne i prawne: programy księgowe

BO 4825,10 umorzenie 4825,10
stan na 31.12.2016r 4.294,,90

likwid,4.825,10 zakup 5.153,70 umorz.858,80

III. Struktura przychodów

Ogółem 307.301,21

wpłaty darczyńców 133.840,67

od osób prawnych - 21.510,-

od osób fizycznych - 112.330,67

1% podatku 173.460,36

odsetki bankowe 0,18

IV. Struktura kosztów

Ogółem 298.124,70

koszty administr. 135.333,16

koszty realizacji zadań statut. 162.791,54

V. Podstawa podatku dochodowego od osób prawnych

przychody 307.301,21

koszty uzvsk.przvch. 298/124,70

Zysk 9.176,51



VI. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek, poręczeń, gwarancji i innych
zobowiązań finansowych związanych z działalnością statutową.

VII. Fundacja w ciągu roku sprawozdawczego zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę,

~
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Złożono osotnscie I
Przyjął: Barn(lrt/ J '=~7__1. Dane rejestracyjne

Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA

siedziba ul. Lakowa 1

04-244 Warszawa

adres do korespondencji

04-244 Warszawa ul. Lakowa 1

e-mail info@ariadnafundacja.pl

Wpisana dn.04.06.2001 r do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rej.dla m.st.Warszawy

XIII Wydz.Gospodarczy

Nr.KRS 0000113872

Regon 015174174

NIP 952 1894588

Status organizacji pożytku publicznego od dn.02.09.2004r.

Zarząd 3 osobowy:

Prezes Marta Wróblewska

Z-ca Prezesa Ewa Ulanowska

Z-ca Prezesa Piotr Wróblewski

Celem statutowym Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ratowaniu życia i

zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z ciężkimi chorobami.

2. Zasady, formy i zakres działalności

Cele statutowe realizowane są poprzez organizowanie funduszy i finansowanie na zasadach

refundacji kosztów: a) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, turnusów rehabilitacyjnych



b) świadczeń na rzecz rodzin dotkniętych problemami socjalnymi - zakup opału, odzieży,

środków czystości, pomocy szkolnych.

W roku 2016 objęto opieką 58 rodzin na terenie całego kraju - kwota wydatkowana na te

rodziny to 162.791,54 zł. (zakup leków, koszty rehabilitacji, sprzętu ortopedycznego,
leczenia, zakup środków higienicznych, pomocy szkolnych, opał).

Fundacja podtrzymuje z lat poprzednich współpracę z młodzieżą szkolną przy

organizowaniu lokalnych imprez dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo.

Nawiązana została współpraca z Domem Kultury WYGODA.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zdarzenia prawne mające skutki finansowe.

3. W roku sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Zarząd podjął 1 uchwałę dotyczącą zatwierdzenia bilansu za rok 2015.

5. Przychody

Ogółem 307.301,21

a) otrzymane darowizny w formie pieniężnej

od osób fizycznych 112.330,67

•• od osób prawnych

b) 1% podatku

odsetki od r-ku bankowego 0,18
d) spadki, zapisy, darowizn, dotacje z budżetu państwa i gmin, odpłatne świadczenia nie
wystąpiły.

e) działalności gospodarczej nie prowadzono.

6. Koszty

Ogółem 298.124,70

a) realizacja celów statutowych 162.791,54

b) administracyjne 135.333,16

wtym: amortyzacja
zużycie materiałów
usługi obce (opłaty poczt, czynsz, ust. Inform.)
wyna'grodzen ia
ZUS
Reklama

6.172,80
8.670,82

35.559,27
54.600,-
10.641,06
19.689,21



Świadczenia urlopowe
Ryczałt samochodowy

nie wystąpiły
nie wystąpił.

c) działalność gospodarcza
d) pozostałe

nie wystąpiła
nie wystąpiły

7. Dane o zatrudnieniu w fundacji

a) liczba osób na umowę o pracę 4
b) podział na stanowiska prezes i zastępca
c) liczba osób na zlecenie brak
d) liczba osób zatrudn. w działalności gospodo brak

8. Dane o wynagrodzeniach

a) wynagrodzenie brutto - pracownicy 6.600,-
- zarząd 48.000,-

Wynagrodzenie w fundacji wynosi brutto 2.000,-zł /m-c na osobę.
b) nagrody nie wystąpiły
c) premie nie wystąpiły
d) inne świadczenia nie wystąpiły
e) wynagr.dział.gospodarcz. nie wystąpiły
f) wynagr. Na umowę zlec. nie wystąpiły

9. Wypłaty członkom innych niż zarząd organów fundacji
wynagrodzenia, premie, nagrody i inne świadczenia nie wystąpiły

10. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek, nie nabywała obligacji, akcji, nieruchomości i
innych wartości finansowych.
11. Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację nie wystąpiły
12. Fundacja posiada dwa rachunki bankowe -bieżące

w PEKAO SA nr. 34 1240 1095 1111000003370135
Ze stanem na 31.12.2016r 12.964,46 PLN

PKO BP SA nr.13 1020 11270000110200789883
Ze stanem na 31.12.2016r 2.403,62 PLN

Lokat oszczędnościowych nie posiada
13. Obligacji nie posiada
14. Akcji i udziałów w spółkach nie posiada
15. Nieruchomości nie posiada
16. Zakup środków trwałych - komputer - l,825,-PLN
17. Zakup wartości niemater. i prawnych - oprogramowanie 5.253,- PLN
18. Wartość aktywów 52.584,83
19. Zobowiązania bieżące 28.407,85
20. Brak działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
21. Fundacja rozlicza się terminowo ze wszystkich zobowiązań podatkowych.
22. Deklaracje podatkowe (ClT-8, PIT, ZUS) składane są terminowo.
W ciągu roku podatkowego nie przeprowadzono żadnej kontroli.


