
INFORMACJE OGÓLNE

Data sporządzenia:2015-06-22

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo 
ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru.

Data zatwierdzenia:2015-06-18

Agnieszka Schaefer Agnieszka Schaefer

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Druk: MPiPS



BILANS
sporządzony na dzień: 2014-12-31

roku poprzedniego

28 202,50

roku bieżącego

22 466,50

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 28 202,50 22 466,50

0,000,00Należności długoterminowe*III

0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 355 250,91 778 589,58

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00

15 213,81Należności krótkoterminoweII

III Inwestycje krótkoterminowe 338 344,02

Pozycja AKTYWA

1 2

Aktywa trwałeA

IV

III

Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Inne zobowiązania*

383 453,41 801 056,08

0,00 0,00

21 694,05 20 438,11

0,000,00

0,00 0,00

20 438,1121 694,05

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II

I

B

V Wynik finansowy z lat ubiegłych*

IV

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

0,00 0,00

418 858,61103 151,13

0,00 0,00

0,000,00

361 759,36258 608,23

361 759,36 780 617,97Kapitał (fundusz) własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy

II

I

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego roku bieżącego

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0,00Wartości niematerialne i prawne*I 0,00

Data sporządzenia:2015-03-30

Agnieszka Schaefer

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Agnieszka Schaefer

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

0,000,00Inwetycje długoterminowe*IV

V

0,00

3 000,00

774 397,91

"WARTO JEST POMAGAĆ"
65-035 ZIELONA GÓRA
BEMA 7 6
0000318521

1. Środki pieniężne* 338 130,02 774 183,91

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 214,00 214,00

Aktywa razem 383 453,41 801 056,08

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 693,08 1 191,67

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Data zatwierdzenia:2015-06-18
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

6) informacje o strukturze kosztów

Druk: MPiPS



Data sporządzenia:2015-03-30

Data zatwierdzenia:2015-06-18

Agnieszka Schaefer Agnieszka Schaefer

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Druk: MPiPS



Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

roku poprzedniego

221 983,57

roku bieżącego

873 805,35

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 221 983,57 873 805,35

873 805,35221 983,57Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan na koniecPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2015-03-30

Agnieszka Schaefer

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Agnieszka Schaefer

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy

0,000,00Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

"WARTO JEST POMAGAĆ"
65-035 ZIELONA GÓRA
BEMA 7 6
0000318521

a) Amortyzacja 478,00 7 864,99

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:2015-06-18

B.

1 773,48 10 435,00

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

65 857,31

65 857,31

65 857,31

463 436,11

463 436,11

463 436,11

0,000,00

49 209,27 438 336,12Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

14 396,56 6 800,00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 142 043,29 8 501,88

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 195 018,42 12,51

E. Wynik finansowy netto ogółem 103 151,13 418 858,61

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 103 151,13 418 858,61

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