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Rachunek zysków i strat za okres 01.01 ,20''4 - 31.12.2014

na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowościdla organizacji

nieprowadzacych działalnościgospodarczej

kwotv za rok
Poprzedni
Biezącv

wvszczeoolnienie

Pozvcia

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z
nimi, w Ęm zmiana stanu produktów

180 319,38 zł

345 804,17 zl

l.

Paychody z działalnościpożytku publicznego i zrównane z nimi:

180 319,38 zl

345 804,17 zl

1.

Przychody z nieodpłatnej działal nościpożytku publ icznego

180 319,38 zł

345 804,17 zl

2.

Przychody z odpłatnej działalnościpożytku publicznego, w tym
zmiana stanu produktów

0,00 zł

0,00 zl

B.

Koszty podstawowej działanościoperacyjnej

182 973,51 zł

342 448,50 zl

l.

Koszty działalnościpożytku publicznego

182 973,5'l zł

342 448,50 zl

,a.

Koszty nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego

182 973,51 zł

342 448,50 zł

a)

AmoĘzacja

0,00 zł

0,00 zł

b)

Zużycie materiałów i energii

16 907,99 zł

2 581,25 zl

c)

Wynagrodzenia, ub.społ. l inne świadczenia

78 954,95 zł

91 653,90 zł

d)

Pozostałe koszty

87 110,57 zł

248 213,35 zl

2.

Koszty odpłatnej działalnościpożytku publicznego

0,00 zł

0,00 zł

a)

AmoĘzacja

0,00 zł

0,00 zł

b)

Zużycie materiałów i energii

0,00 zł

0,00 zl

c)

Wynagrodzenia, ub.społ. l inne świadczenia

0,00 zł

0,00 zł

d)

Pozostałe koszty

0,00 zł

0,00 zł

c.

Pozostałe przychody
aktywów

4,04 zł

0,00 zł

D.

Pozostałe koszty i straĘ, w tym aktualizacja wańości
aktywów
Wynik finansowy netto ogólem

246,66 zł
-2 896,75 z1

0,00 zł

E.
l

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartoścdodatnia)

ll.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wańość ujemna)

A.

i

zyski, w tym aktualizacja wartości
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0,00 zł
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3 355,67 zł
3 355,67 zł

0,00 zł
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE DLA JEDNOSTEK MIKRO
BlLANs sPoRzĄDzoNY NA DZIEN 31.12.2014
AKTYWA
Wyszczególn ienie aktywów

Ą. Aktvwa trwałe

Wańości niematerialne i prawne
ll. Rzeczowy majątek trwaĘ
|.

|ll. Finansowy majątek trwały
|V.

9-

Należnościdługoterminowe

ł,lYlva oOrotowe

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Il. Należnościkrótkoterm inowe
Ill. lnwestycje krótkoterm inowe
|.

1. Środki pienięzne

2. lnne inwestycje krótkoterminowe
lV Krótkoterm inowe rozl iczenia m iędzyokresowe

SUMA BlLANSOWA

stan na dzień
31-12-2014

31-12-2013

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
13272.87
0,00
0,00
13272,87
13272,87
0,00
0,00
13272.87

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

15772,98
0,00
0,00

15772,98
,l5772,98
0,00
0,00

15772,98

PAsYWA
Wyszczególn ien ie pasywów

Ą. Kapitał (fundusz) własnv, w tym:

Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Ill. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
|V. Wynik finansowy netto roku obrotowego
v. wynlk finansowy z lat ubiegłych

a.ZoOowiązania

i.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
. Rezenły na zobowiązania
Ill. lnne zobowiązania
|V, Rozliczenie miedzyokresowe

SUMA BILANSOWA
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stan na dzień
31-12-2013

31-12-2014
1855.55
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2896,75
3355,67
-603,37
-3500,12
,13917.43
14772.99
0,00
0,00
0,00
0.00
1537,57
144,00
13235,42
13773,43
13272,87
15772,98
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Informacja ogólna do sprawozdania finansowe3o za2Ot4 rok
Fundacja COLLEGIUM ARTluMzostaŁazarejestrowana w KRS, w rejestrze stowarzyszeń,
innych orgartizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zal<ładow opieki zdrowotnej 10.12.2008 roku, pod numerem 0000319375, Od 12.12.2014 roku
fundacja ma siedzibę w Warszawie ptzy ul. Foksal 18.
Zgodnie z podjętąuchwałą fundacja - jako jednostka mikro
zasady sp orządzania sprawozdń fi nansolyych.

- będzie stosować uproszczone

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założęniu kontynuowania działalnościpTzęz

COLLEGIUM ARTIUM.

Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto zasadęwyceny:
- Izęczory majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia,
- należnościi zobowiązania sąwycenione wg kwoty wymaganej zapłaty,
- środki pieniężne sąwycenione w wartości nominalnej,
oT az zr ezy gnowano z zachow ania zasady o strożno ści.
W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i
rachunku wyników.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za2014 rok

1.

Fundacja nie posiada środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ani
środków trwałych o niskiej wartości.

2.

W 2014 roku wystąpiłanadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 3,355,67 PLN.

3.

Stan środkówpieniężnych na dzieńbilansowy

4.

kwocie

- środkipieniężne w banku w
- środkipieniężne w kasie w kwocie

:

13.912,26PLN
1.800,72 PLN.

Fundacja na dzień bilansowy ma zobowiązanie z t7,tlilu podatku dochodowego od osób
ftzycznychzam-c grudzień w wysokości144,00 PLN,

5. W

COLLEGIUM ARTIUM osiągnęło przychody statutowe zĘĄńu
darowizn w wysokości 254.801,70 PLN, w tym:
- 11.538,30 PLN z tfi. Ioń,
- 204,254,30 PLN z tyt. GOOGLE ADWORDS,
- 39.009,10 PLN od osób prawnych iftzycznych,
oraz dotacji w wysokości 91.002,47 PLN,

6.

2014 roku

Koszty działalnościstatutowej wyniosły 342.448,50 PLN.

7.

W

2014 roku Fundacja nie zatrudnińapracowników

Ąo t':ult ulB
OuJ o sc'J\ad r!
naóń'ń
-,ą,
t o k k
i r.i t a

' u'ł lŁ
^

,r. xior'i.iJou
;J,'3Ó; i l o;*"*,

si,j
;_l

DYREKTOR COLLEGIUM ART|UM

l1

g2l 1, 3o-o7,9

^Ai

y]:

Kraków

w,łi|,5ipo23_?i

ńąA 1nA, tel /lax:

U

lZ

ęiż-llą-vl,,;

na umowę o pracę.

o

,_

,.,

.1..,,.

,

§,':;

ln"o ,Xn16

e*ł

^/u

Jacek M{i

