
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA „NA ZIELONO”
 

na dzień 31.12.2017 r.



INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja „Na zielono”

za okres: od 7 listopada 2017 do 31 grudnia 2017

Część I. Dane identyfikacyjne

Nazwa: Fundacja  „Na zielono”
               

 Okres objęty sprawozdaniem: od  7 listopada do 31 grudnia 2017 roku.
 Identyfikator REGON   368699058
 Identyfikator NIP  9731047245
 Organ rejestrowy – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
 Numer KRS - 0000702918 
 Forma Prawna  - fundacja
 Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony 
 Prezes Zarządu – Norbert Suski
 księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane: Kancelaria Rachunkowa ARETE Aneta 

Dylewska ul. Krakusa 14/2, 65-094 Zielona Góra NIP 9271137684

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. 



Część II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres  wartości  grup rodzajowych  środków trwałych,  wartości  niematerialnych  i
prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku
obrotowego oraz stan na koniec roku obrotowego, przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie
Stan na 

początek 
roku 

obrotowego

Aktualizacja Przychód Rozchód
Stan na koniec

roku obrotowego

Wartości niematerialne 
i prawne: 
- koszty organizacji poniesione przy 

założeniu SA
- koszty prac rozwojowych
- wartość firmy
- inne wartości niematerialne 

i   prawne
- zaliczki na poczet wartości 

niematerialnych i prawnych

0,00

Środki trwałe:
- grunty własne
- budynki i budowle
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- pozostałe środki trwałe
- inwestycje rozpoczęte
- zaliczki na poczet inwestycji

0,00

Razem 0

Umorzenia

Wyszczególnienie
Stan na początek
roku obrotowego Aktualizacja Przychód Rozchód

Stan na koniec roku
obrotowego

Wartości niematerialne 
i prawne: 
- koszty organizacji poniesione przy 

założeniu SA
- koszty prac rozwojowych
- wartość firmy
- inne wartości niematerialne 

i   prawne
- zaliczki na poczet wartości 

niematerialnych i prawnych

0,00

Środki trwałe:
- grunty własne
- budynki i budowle
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- pozostałe środki trwałe
- inwestycje rozpoczęte

0,00

Razem 0

2. Fundacja „Na zielono” nie posiada nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu operacyjnego).

3. Na  inwestycje  krótkoterminowe  (poz.  B.III.  bilansu  po  stronie  aktywów)  wykazane  w
bilansie w wysokości  7.974,96 zł składają się następujące wartości:

 Gotówka w kasie            264,15 zł
 Środki na rachunku bankowym bieżącym                      7.710,81 zł



Stan  środków  pieniężnych  w  kasie  został  potwierdzony  protokołem  kontroli  kasy
sporządzony wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Stan  środków  na  rachunku  bankowym  został  wg  stanu  na  31  grudnia  2017  roku
potwierdzony przez Millenium Bank SA oddział w Zielonej Górze i jest zgodny z ostatnim
wyciągiem bankowym w roku obrotowym.

Fundacja  „Na  zielono”  posiada  tylko  środki  finansowe  w walucie  polskiej  i  wycenia  je
według wartości nominalnej.

4. Zobowiązania wobec dostawców zostały uregulowane  w terminach wskazanych na fakturach. Na 
dzień bilansowy zobowiązania wobec dostawców wynoszą 0,00 zł

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych - nie 
wystąpiły.

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie wystąpiły.

7. Fundacja „Na zielono”  nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

8. Fundacja „Na zielono”  nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących,  a  także  nie  ma  zobowiązań  zaciągniętych  w  ich  imieniu  tytułem  gwarancji  i
poręczeń wszelkiego rodzaju 

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu 
instytucji:

Wyszczególnienie Fundusz fundacji

Stan na początek roku 0
Zwiększenie:
A) z zysku
B) socjalny
C) inne

600,00
0,00
0,00

600,00
Zmniejszenie:
A) pokrycie strat
B) inne

0,00
0,00
0,00

Stan na koniec roku 600

Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2017 nie wystąpiły.

Część  III. Informacje końcowe

1. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku obrotowym.

Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych roku 2017

Pracownicy ogółem brak

Sporządziła dn. 31.03.2018  r.
Aneta Dylewska
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