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Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE"

Niniejsze sprawozdanie finansowe za okres od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zostało sporządzone zgodnie
z dokumentami księgowymi i informacjami, które zostały do nas dostarczone. Nie było przeprowadzane przez nas
badanie sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe obejmuje: Strona

Wprowadzenie

Bilans wykazujący sumę bilansową

Rachunek wyników wykazujący zysk

Dodatkowe informacje i objaśnienia

70906,55 zł

65906,55 zł

3-4

5-6

7

8

W imieniu Ndfk sp. z 0.0.

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Zarząd FUNDACJI "MAM SERCE" Sp. z 0.0.

'(f/~/Iec&«--
J7 a Kostecka
Prezes Zarządu

~\
Marcin Kostecki
Członek Zarządu

Warszawa, 31 marca 2011 r.



Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Fundacji są wolne od
opodatkowania podatkiem dochodowym.
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Fundacji

FUNDACJA "MAM SERCE" ("Fundacja") została założona aktem notarialnym z dnia 31 maja 2010 r.

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla rn.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 sierpnia 2010 r. pod
numerem 0000362564.

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 12.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Celem statutowym Fundacji, wykonywanym w roku obrotowym, jest:
- działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania zycia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej,
- udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

2. Sprawozdanie finansowe

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 30
listopada 2001 r.).

Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za pierwszy rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuowała
działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd Fundacji nie
stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na
zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na
skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

4. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

4.1 Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wyceniane w
wartości nominalnej

4.2 Fundusz statutowy

Fundusz statutowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Fundacji.

4.3 Podatek dochodowy

5. Zmiany zasad rachunkowości w roku obrotowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym jest pierwszym rokiem obrotowym Fundacji zatem zasady
rachunkowości zostały przyjęte i zastosowane po raz pierwszy.
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BILANS

AKTYWA (w złotych) Nota 31 grudnia 2010 r.

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 70906,55

Zapasy

Należności krótkoterminowe 1498,00

Inwestycje krótkoterminowe
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

69408,55
69408,55

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM 70906,55

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego



Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Fundacji, zatem nie zawiera danych
porównawczych.
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok
obrotowy

7. Zdarzenia po dniu bilansowym

Od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia,
wpływające na sytuację majątkową i finansową Fundacji na dzień bilansowy, które powinny być, a nie zostały
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym
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BILANS

PASYWA (w złotych) Nota 31 grudnia 2010 r.

Fundusze własne 70906,55

Fundusz statutowy
Wynik finansowy netto za rok obrotowy

5000,00
65906,55

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 70906,55

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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RACHUNEK WYNIKÓW

(w złotych) Nota

Przychody z działalności statutowej

Wpłaty określone statutem

Koszty realizacji zadań statutowych

WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Koszty administracyjne

Usługi obce

Podatki i opłaty

Pozostałe przychody

Pozostałe koszty

Przychody finansowe

Koszty finansowe

WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI

Zyski i straty nadzwyczajne

ZYSK (STRATA) BRUTTO

Podatek dochodowy

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM

16.08.2010 r.
·31.12.2010 r.

65988,95
65988,95

65988,95

82,40
0,40

82,00

65906,55

65906,55

4

65906,55

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z informacją dodatkową,

która stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 5.000,00 zł.

2. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji.

3. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Nie występują zobowiązania warunkowe. Fundacja nie udzielała gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

4. Podatek dochodowy

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Fundacji są wolne od
opodatkowania podatkiem dochodowym.

5. Zatrudnienie

W roku obrotowym Fundacja nie zatrudniała pracowników.


	sprawozdanie_finansowe1
	sprawozdanie_finansowe2
	sprawozdanie_finansowe3
	sprawozdanie_finansowe5
	sprawozdanie_finansowe4
	sprawozdanie_finansowe6
	sprawozdanie_finansowe7
	sprawozdanie_finansowe8

