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O6wlADCZENIE

Stosownie do artykulu 52 ustawy o rachunkowoici z dnia 29 wrze$nia 1994 roku oraz

Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 15 listopada 20OL roku w sprawie szczeg6lnych zasad

rachunkowo5ci dla niekt6rych jednostek niebqdqrych sp6lkami handlowymi, nie prowadzqcymi

dzialalno6ci gospodarczej z p6iniejszymi zmianami, Zarzqd Fundarji 'Za g5rami za lasami"

przedstawia sprawozdanie finansowe na dzieri 3L.12.2O18 roku, na kt6re sklada siq:

Bilans sporzqdzony na dzied 3L.!2.2OIB r.

Rachunek wynik6w za okres 05.03.2018 r. - 3!.L2.20.L8 r.

lnformacja dodatkowa

Sprawozdanie

rachunkowo6ci

finansowy.

finansowe sporzqdzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o

oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacjq majqtkowq i finansowq oraz wynik

Zan1du Fundacji)



INFORMAOA DODATKOWA

1. lnformacieporz4dkowe
Sprawozdanie finansowe Fundacji "Za g6rarni za lasami" z siedzibq w Warszawie, ul.

Miqdzyborska 50lok 59 zostalo sporzqdzone zgodnie z Ustawq zdnia2g wrzeinia 1994 roku

o rachunkowoici oraz Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 15 listopada 2001 roku w

sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci dla niekt6rych jednostek niebqdqcych sp5ikami

handlowymi, nie prowadzqcymi dzialalno6ci gospodarczej (zwane w dalszej treSci

Rozporzqdzeniem).

Przedrniotem dziatalnoSci Fundacii iest:
DzialalnoSd edukaryjna, dzialalno6i wspomagajqca edukacjq oraz organizacja targ6w, wystaw

i kongres6w

Fundacja dokonata wpisu do Krajowego Rejestru Sqdowego w Rejestrze Stowarzysze6, lnnych

Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zaklad6w Opieki

Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiqbiorc6w w dniu 24.05.2018 roku pod numerem KRS

a@a732717.

Prezentacja sprawozdaf fi nansowych

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpocrynajqry siq 05.03.2018

roku i korzrczqcy siq 31.12.2018 roku.

Por6wnywalno66 danych
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe zaprezentowane wedtug

wariantu por6wnawczego. Sprawozdanie zawiera dane z pierwszego roku dzialalno5ci, wobec

czego dane por6wnawcze nie wystqpuiq

4. Stosowane rnetody i zasady rachunkowoici oraz metody wyceny aktyrr6w i pasyw6w.

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone z uwzglgdnieniem nadrzqdnych zasad

rachunkowodci okreSlonych ustawq o rachunkowoScioraz odrqbnych przepis6w regulujqcych

zasady gospodarki finansowej fundacji.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiqgniqte i

przypadajqce na jej rzecz przychody oraz zwiqzane z tymi przychodami koszty zgodne z

zasadami memorialu, wsp5imierno$ci przychod6w i koszt6w oraz ostro2nej wyceny.

4.L Rachunek wynikon

4.1,1 Przychody
pzychody z dzialalnoSci statutowej obejmujq otrzymane 6rodki pienig2ne i inne aktywa

finansowe ze irbdel okre(lonych przepisami prawa lub statutem, a tak2e przychody

finansowe. Fundacja prowadzi r6wnie2 dzialalno5i gospodarczq
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4.!.2 Koszty
Koszty dzialalnodci Fundacjito koszty realizacji zadari majqce celu pozyskanie Srodk6w na cele
statutowe oraz koszty zwiqzane z dzialalnoiciq gospodarczq

4.2 Bilans

4.2.2 SroUki pieniqine wykazuje siq w warto5ci nominalnej. Obejmujq one irodki pleniq2ne na
rachunkach bankowych.

4.2.3 Fundusz zaloiycielski - wykazuje siq w wysokoici okreilonej w statucie.

4.2-4 Wynik finansowy rrctto za rok obrotoury - wykazuje siq r62nicq pomiqdzy przychodami a

kosztami za dany rok obrotowy.

Zmiany zasad rachunkowoSci w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowoici.

6. lnformacje o strukturze koszt6w stanowiqcych Swiadczenia pieniqine i niepieniqine okre5lone
statutem oraz o strukturze kosa6rv administracyjnych

5. lnformacie o strukturze zrealizouranych
prrychod6w okreilonych statutenr

Darowizny
Dochody z dzialalnoici statutowej
Dochody inne
Razem:

prrychodriw ze wskazaniem ich irid,el, uv tym

5 250,00
251m,m
28042,17
58 352,11

26294,66
2t760,O9

48 051,75

Warszawa, dnia 24.03.2019 r.

Wiceprezes Zatz1du Fundacii

Koszty realizacji zadafi statutowych:
Koszty zwiqzane z dzialalnoSciq gospodarczq

Razem:

Warszawa, dnia 24.03.2019 r.

7. Dane dotyczqce udzielonych gwarancji, porqczeri i innych zobowi4af uiganycfi z

dzialalnodcia statutqa'a 
"'fftot{i3?j,r*1r"r'w 2018 roku nie udzietono iadnych gwarancjiiporqczefi. $(cttouro-t umA

sporzqdzono: .................. zarzqd: n . :*:? ?<yg 
'
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FUNDACJA "ZA CORAMI, ZA LASAMT'
04-041 Warvawa ul. Migdzybonka 50/69
NIP: 1112975354

ROK:2O18

Bilans z uyrgltdnieniem buf,om

AKTYWA

+l- Poz Nazwa porycji Na koniee
2AtE-t2

Na konbc ub. roku
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NIP: 1132975354 Bilans z uwzglgdnienicm bufora

AKTYWA

+l- ?m- Nazw* pozycji Na konicc
z$t*t2

Na konbe ub. rolor
2tl7-t2-31
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FUNDACJA "ZA GORAMI, ZA LASAMT'
04441 Walara ul. Migdz1'borslia 50/69
NIP:1112975354

ROI* 2018

Bilans z uu4eglgdnieniern bufora

PASYWA

(fund

nadrvy2<a xartoici sprzed*iy (wartn{ci enftyio€j) nad {adoieq nondneh4

zzwku retto w ciasu rokr obrotoweso (wfulkoS{

Wobtt porctdph jednosteL, w Ltriry€h jedmtka posiade aongrirtil'{ie y

z htr/u dostaw i uslus- o okrcsre

z tytr*u @afk6w, cel, ubezpreczen spolecznych i zdro*otnych oraz

2.092,94 )

0.00 i
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0,00
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