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A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Fundacja „Złap Dom” 

Adres: 01-951 Warszawa, ul. Wrzeciono 11 m 7  została wpisana do krajowego rejestru 

sądowego Fundacji i Stowarzyszeń  pod numerem 0000641106 w Sądzie Rejonowym 

dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Przedmiotem  działalności  jest m.in: 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich 9499Z, 

REGON 365607363 

Data rozpoczęcia działalności 10.10.2016 r. 

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017  

do 31.12.2017. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności w dającej przewidzieć się przyszłości, oraz że nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundację. 

Sprawozdanie zawiera uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro zgodnie z 

załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości. 

Aktywa i pasywa wyceniono w następujący sposób: 

Środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne, wycenione są w cenie nabycia 

pomniejszonej o dokonane  odpisy umorzeniowe. Do amortyzacji środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w 

wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy 

podatkowej. Majątek trwały spółki amortyzuje się metodą liniową. Przedmioty oraz 

wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3 500,00 

zł pomimo użytkowania ich przez okres dłuższy niż rok są jednorazowo zaliczane w 

koszty uzyskania przychodów. 

Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w 

koszty. 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach wyceniane są według wartości 

nominalnej. 

Należności wg kwot należnych na dzień bilansowy, pomniejszone o dokonane 

odpisy aktualizacyjne. 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

Kapitały własne (kapitał zakładowy) ujmuje się w księgach rachunkowych  

w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określanych przepisami prawa. 
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Przychody i koszty, zgodnie z zasadą memoriałową, dotyczące danego roku. 

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są wówczas, gdy poniesione koszty 

dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych – czynne RMK lub bierne RMK – 

w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres 

sprawozdawczy. 

Rezerwy tworzone są na pewno lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 

zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej 

wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, 

z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Na dzień 31.12.2017 r, fundacja posiadała należności i zobowiązania w walucie 

polskiej. 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 

I Fundacja „Złap Dom” w roku 2017 uzyskała następujące przychody: 

- Darowizny na cele statutowe – 35 011,84 

- Pozostałe przychody  16,79 

Razem Przychody: 35 028,63 

 

 II Fundacja „Złap Dom” w roku 2017 poniosła następujące  koszty: 

- koszty administracyjne: 131,80 

- koszty działalności statutowej: 36 314,16 

Razem koszty 36 445,96 

 

W 2017 roku nie wystąpiło udzielanie pożyczek i innych świadczeń dla osób wchodzących w 

skład organów Fundacji. 

Organy zarządzające pełniły funkcje członków zarządu na podstawie aktu powołania i nie 

pobierały w 2017 r. z tego tytułu wynagrodzenia. 

W 2017 r. fundacja nie zatrudniała pracowników. 
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