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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
  

Dane identyfikacyjne: 

● Nazwa fundacji: FUNDACJA PRACY NARODÓW 
● Siedziba: 09-100 Płońsk ul. Mazowiecka 5 
● Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
● Nazwa i numer rejestru: 0000577100 
● Podstawowy przedmiot działalności: PKD 2007 – 9499 działalność pozostałych 

organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Reprezentacja - ZARZĄD FUNDACJI 
Sposób reprezentacji – oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych 
składane są przez prezesa zarządu i członka zarządu fundacji działających łącznie lub jednego 
członka zarządu z prokurentem działających łącznie. 

Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 
Sebastian Szczepaniak – Prezes Zarządu 
Adrian Migoń – Wiceprezes Zarządu 
Małgorzata Gontarek  – Wiceprezes 

Fundacja Pracy Narodów działa na terenie całej Polski i może tworzyć placówki poza jej 
granicami. 
Działania Fundacji służą wspieraniu przedsiębiorczości i młodych talentów skupiliśmy się na 
górnym Mazowszu. Na tym obszarze Fundacja wspiera lokalną społeczność poprzez 
organizowanie różnego rodzaju wydarzeń edukacyjno-biznesowych nakierowanych na 
innowacyjne projekty StartUp. Społeczne działania ukierunkowane są na niszę, jaką jest badanie 
potrzeb w społeczeństwie (seniorzy, uczniowie, bezrobotni, osoby zależne) i kojarzenie z 
innowacyjnymi rozwiązaniami, jakie są obecnie dostępne na rynku. Poprzez realizację projektów 
dofinansowanych z różnych źródeł i programów Fundacja generuje nowe pomysły, rozwiązania i 
produkty, które są alternatywą dla obecnych, nie zawsze doskonałych rozwiązań funkcjonujących 
w społeczeństwie. Know how, jakie zostało wypracowane w ciągu działalności, poszerzane o 
kolejne kontakty i udział w wielu wydarzeniach biznesowo-naukowych, pozwala oferować 
gotowe rozwiązania, które zmieniają otoczenie na lepsze. Dopełnieniem aktywności społecznej 
jest organizacja różnego rodzaju szkoleń, spotkań, warsztatów i konkursów na rzecz młodzieży.  
Wspierając lokalną młodzież, Fundacja szuka ludzi ambitnych i utalentowanych, aby pomagać im 
kształtować swoją karierę zawodową i otwierać możliwości kontaktu z przedsiębiorcami, 
inwestorami, mentorami i rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Edukując młodzież pod 
kątem rozwoju zawodowego, naprowadzając na zawody przyszłości dające możliwość szybkiego 
znalezienia pracy i wysokich zarobków, pomagamy realizować marzenia i osiągać 
satysfakcjonujący poziom życia. 

Celem działalności Fundacji jest: 
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• Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych, średnich 
przedsiębiorstw oraz innowacyjnych projektów i start up-ów, 

• Wspieranie utalentowanych osób wykazujących ponadprzeciętne umiejętności w 
różnych kierunkach nauki, 

• Wsparcie przy tworzeniu przedsiębiorstw i projektów ukierunkowanych na 
ochronę środowiska 

• Pomoc kolekcjonerom broni palnej i militariów w pozyskiwaniu nowych 
eksponatów ora ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu. 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, która przeznaczona jest na cele statutowe 
Fundacji. 

ZAŁOŻENIA 
1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 

31.12.2016. Rok ten był kolejnym rokiem działania Fundacji.  

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji 
działalności przez Fundację Pracy Narodów w dającej się przewidzieć przyszłości.  

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016  do 
31.12.2016 roku i składa się z:  

- bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę zł, 
- rachunku zysku i strat wykazującego wartość dodatnią w kwocie zł, 
- informacji dodatkowej.  

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych metodą zapisu elektronicznego przy pomocy programu finansowo-
księgowego Rewizor GT, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad 
rachunkowości.  

5. Bilans otwarcia roku 2016 jest bilansem zamknięcia roku 2015.  

6. Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony został dla jednostek mikro, na 
podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji 
nieprowadzących działalności gospodarczej.   

7. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono 
następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości:  

a. inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne w PLN wycenia się według 
wartości nominalnej;  

b. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszów czynne 
dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawanych . Kosz ty do tyczące przysz łych okresów 
sprawozdawczych o wartości poniżej 500,00 zł, jako niemające istotnego 
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są 
rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tylko są 
odnoszone bezpośrednio w dacie wystawienia dokumentu księgowego w 
koszty działalności bieżącego roku;  
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c. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i 
statutu;  

d. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmuje się równowartość 
otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w 
następnym okresie sprawozdawczym. W przypadku grantów, których rok 
budżetowy realizowany jest w dwóch lub więcej latach obrotowych, 
przychody każdego roku obrotowego powinny odpowiadać kosztom 
zrealizowanym w danym roku obrotowym. Nadwyżka przychodów nad 
poniesionymi kosztami ujmowana jest w rozliczeniach międzyokresowych 
przychodów.  

8. Przychody i koszty są rozpatrywane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, 
których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.  

9. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym zapisami 
księgowymi w zespole „4” z wyodrębnieniem kosztów statutowych, 
administracyjnych i kosztów finansowych. Przychody i koszty operacyjne 
ujmowane są w zespole kont „7”.  

10. Przychody statutowe ujmowane są w zespole kont „7” w podziale na źródła ich 
pozyskania.  

11. Przychody z działalności statutowej ujmuje się w rachunku wyników.  

Sporządzono: Płońsk, 31.03.2017  

 _____________________   
______________________________________________________________________  
  Podpis sporządzającego                                                                          Podpisy Zarządu 
  

BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2016   

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości  
jednostka obliczeniowa: PLN  

Wiers
z AKTYWA Stan na dzień  

31.12.2016
Stan na dzień  
31.12.2015 

A Aktywa trwałe 7 836,64 0,00 

I Środki trwałe 7 836,64 0,00 
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Płońsk, 31.03.2017 r.  

           
________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
(podpis, osoby której powierzono        (podpisy Zarządu) prowadzenie 
ksiąg rachunkowych)  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016   

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości  
 dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej  

jednostka obliczeniowa: PLN  

B Aktywa obrotowe 17 822,83 2 000,00

I Zapasy  0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe  17 822,83 2 000,00

III Inwestycje krótkoterminowe  0,00 0,00

1. Środki pieniężne 0,00 0,00

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

X SUMA AKTYWÓW 25 659,47 2 000,00

Wiers
z PASYWA Stan na dzień  

31.12.2016 
Stan na dzień  

31.12.2015 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 2 000,00 2 000,00

I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 000,00 2 000,00

II Wynik finansowy netto za rok obrotowy 22 441,79 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 217,68 0,00

I Rezerwy na zobowiązania 0,00   
0,00  

II Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00   
0,00  

III Rozliczenia międzyokresowe 0,00   
0,00  

X SUMA PASYWÓW 25 659,47   
2 000,00

P o z y
cja Wyszczególnienie 

Stan na 
dzień 

31.12.2016 

Stan na 
dzień 

31.12.2015 

1 2 3 4 

A. 
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 174 288,37 0,00
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Płońsk, 31.03.2017 r.  
  

________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
(podpis, osoby której powierzono        (podpisy Zarządu) prowadzenie 
ksiąg rachunkowych)  
  

INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Fundacja Pracy Narodów 
rok 2016  

  
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników  

  
1. Fundacja posiada środki trwałe.  
  

a) środki trwałe – wartość początkowa:  

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z 
nimi: 174 288,37 0,00

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 174 288,37 0,00

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  151 677,62 0,00

I. Koszty działalności pożytku publicznego 151 677,62 0,00

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 662,36 0,00

a) Amortyzacja 
1 662,36

  
0,00 

b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00

d) Pozostałe koszty 0,00 0,00

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 
150 015,26

  
0,00 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 1,44 0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 170,40 0,00

E. Wynik finansowy netto ogółem  22 441,79  0,00

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 22 441,79 0,00

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)  
0,00

  
0,00 
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b) umorzenie środków trwałych:  
  

  
c) wartości niematerialne i prawne nie występują  

2. Dane uzupełniające o aktywach obrotowych  
  

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015 
r. 

Zwiększenia Zmniejszeni
a 

Stan na 31.12.2016 
r. 

Środki trwałe razem: 0,00 9 499,00 0,00 9 499,00

- z tego: maszyny i 
urządzenia: 0,00 9 499,00 0,00 9 499,00

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015 
r. 

Zwiększenia 
umorzenia 

Zmniejszeni
a umorzenia 

Stan na 31.12.2016 
r. 

Umorzenie śr. trwałych 
razem: 0,00 1 662,36 0,00 1 662,36

- z tego: maszyny i 
urządzenia: 0,00 1 662,36 0,00 1 662,36

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2016r. Stan na 31.12.2015r. 

B. AKTYWA OBROTOWE 17 822,83 0,00

B. II. Należności 17 822,83 0,00

- należności z tyt. dostaw i usług  636,00 0,00 

- należności – rozrachunki publiczno-
prawne

515,89 0,00

- pozostałe rozrachunki 16 670,94 0,00
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3. Dane uzupełniające o pasywach   
  

  

4. Struktura zrealizowanych przychodów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)  
  

  

5. Struktura poniesionych kosztów (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)  
  

B. III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

Środki pieniężne 0,00 0,00

- środki pieniężne na rachunkach 
bankowych 

0,00 0,00

- środki pieniężne w kasie 0,00 0,00

B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2016r. Stan na 31.12.2015r. 

B. III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 217,68 0,00

- zobowiązania wobec dostawców 1 217,68 0,00

Wyszczególnienie 2016 

RAZEM PRZYCHODY 174 289,81 

w tym:  

A. Przychody z działalności statutowej 174 288,37 

1. Darowizny 152 346,37

2. Sprzedaż usług 17 442,00

3. Dotacja 4 500,00

B. Przychody finansowe 1,44 

C. Przychody operacyjne 0,00 

Wyszczególnienie 2016 

KOSZTY RAZEM 151 848,02 

w tym:  
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6. Wynik finansowy   
  

  
  
7. Zysk bilansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) za 2016 rok w kwocie 

935 539,17 zostanie przeniesiona w przychody roku następnego.  
    
8. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują.  
  
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.  
  
10. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.  
  
11. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2016 z tytułu umowy o pracę w 

przeliczeniu na pełny etat wynosiło: 0 osób  
  

12. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od księgowego wyniku finansowego brutto:  

1. Amortyzacja 1 662,36

2. Zużycie materiałów i energii 4 408,62

3. Usługi obce  143 283,18

4. Podróże służbowe  1 332,47

5. Pozostałe koszty rodzajowe 990,99

5. Pozostałe koszty operacyjne 170,40

Wyszczególnienie (zgodnie z RZiS) 2016 

1. Przychody  174 289,81

2. Koszty  151 848,02

3. Wynik finansowy 22 441,79 
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Sporządzono: Płońsk, dnia 31.03.2017   
  
  
  
  
  
 _____________________            
_____________________________________________________________________  
  Podpis sporządzającego                                                                                   Podpisy Zarządu   
 

L p
. 

Wyszczególnienie Kwota 

1. Przychody wykazane w rachunku zysku i strat 174 289,81 

2.  Przychody – niepodlegające opodatkowaniu 0,00

3. Przychody podatkowe (1-2) 174 289,81 

4. Koszty wykazane w rachunku zysku i strat 151 848,02 

5. Koszty niepodatkowe 170,40

6. Koszty podatkowe razem  (4-5) 151 677,62 

7. Wynik podatkowy: (3-6) 22 612,19 

8. Dochód  22 612,19 

9. Dochód wolny od podatku:  22 612,19

10. Podstawa opodatkowania (7-9):  0,00 
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